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یـــادداشــت  روز
سیدجالل ساداتیان

بر اســاس توافقی که در سال 1916 سایکس انگلیسی و پیکو فرانسوی در میانه 
جنگ اول جهانی با هم نوشتند، لبنان، سوریه و فلسطین سهم فرانسه شد و اردن، 
عراق و کویت نیز به انگلیس رسید. در این تقسیم بندی، ساختاری که فرانسوی ها 
برای لبنان در نظر گرفتند این بود که بر اساس طوایفی که وجود دارد، سیستمی 

حکومتی برقرار شود. رئیس جمهور...

اما و اگرهای اصالحات ساختاری 
در لبنان

بورس در اولین روز کاری در ارتفاع 1/7 واحدی ایستاد

بازگشت بورس به مدارصعود

 سیاست  همزمــان با فرا رسیدن دهم 
شهریور ماه، ســالروز پدافند هوایی، امیر 
علیرضا صباحــی فرد، فرمانــده نیروی 
پدافند هوایی ارتش، روز گذشته با تشریح 
دستاوردهای این نیرو تأکید کرد جمهوری 

اسالمی ایران در ســالیان اخیر در حوزه 
پرنده های بدون سرنشین پیشرفت هزار 
و 600 درصدی داشــته و امروز می توانیم 
بر اساس نیاز هر پرنده ای را تولید کنیم. 
امیر علیرضا صباحی فرد با اشاره به نقش 

پدافند در طول هشت سال دفاع مقدس، 
اظهار کرد: پیش از آغاز جنگ تحمیلی، 
نیروی هوایــی ارتش بعث عــراق ۳۵0 
جنگنده داشت، که در طول جنگ چندین 
بار این ناوگان هوایی خود را بازسازی کرد 

و تعداد پایگاه های هوایی آن ها پنج برابر 
شــد. در پایان جنگ تعداد جنگنده های 
آن هــا به 9۵0 فروند هواپیما رســید، در 
حالی که ما بیش از ۷00 هواپیمای آن ها 

را ساقط کردیم...

 ............ صفحه 6

اقدام همراه با حاشیه شهرداری 
مشهد برای حذف واسطه ها

شیوه نامه محاسبه 
تراکم ساختمانی 

ابالغ شد

سفر هیئت صهیونیستی 
آمریکایی با حادثه همراه بود

2 انفجار در امارات 
همزمان با فرود 

هواپیمای اسرائیلی

 فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد
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شهادت سیدالساجدین، امام سجاد علیه السالم را به همه مسلمانان تسلیت می گوییم

 

 

نقش امام سجادj درتثبیت قیام عاشورا
jگفت وگو با حجت االسالم پورامینی به مناسبت سالروز شهادت زین العابدین

آموزش های غیرحضوری 
و اختالل در رشد اجتماعی

 خالص شدن از ترامپ را 
به دموکرات ها نسپارید

 راه برون رفت از مشکالت جهان اسالم 
تعامل بین دولت های اسالمی است

7 8 2
گفت وگو با معاون وزارت آموزش و پرورش مایکل مور خطاب به مخالفان رئیس جمهور آمریکا: رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز ملی مالزی:

 معــارف  دوازدهم محرم به روایتی مصادف اســت 
با سالروز شهادت امام ســجاد)ع( که اگر چه در صحنه 
کربال حاضر بود اما به خواست و حکمت الهی در آن واقعه 

 ............ صفحه ۵جانگداز به شهادت نرسید تا پیامبر...

) آگهی مزایده  فروش نقدی 35 راس 
جوانه پروار هلشتاین (
سازمان موقوفات ملک
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آگهی مزایده محصوالت سردرختی
موقوفه عبدا..رضوی
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نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار : شركت گاز استان خراسان جنوبی 
)سهامی خاص(- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتدای خیابان 
ش��هدای نیروی انتظامی- ش��ركت گاز استان خراس��ان جنوبی- طبقه اول- امور 

قراردادها- كدپستی : 9719866838 
 تلفن :  32392000-056 ، نمابر امور قراردادها :  056-32400523

 موضوع مناقصه : گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح استان خراسان 
  pc جنوبی به روش

ش�رح مختصر كار : تهیه مصالح و اجرای حدود 4908 متر ش��بكه تغذیه فوالدی ، 
107712 متر شبكه توزیع پلی اتیلن ، نصب 150 مورد انشعاب پلی اتیلن و نصب و 
راه اندازی 12 مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز )T.B.S( كابینتی به ظرفیتهای 250 ، 
400 ، 1000 ، 2500 و5000 و 10000 متر مكعب بر س��اعت و 41 مورد ایستگاه اندازه 
گیری كابینتی به ظرفیتهای 400 و 1000 و 2500متر مكعب بر ساعت در سطح استان 
خراسان جنوبی به روش PC از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به 

آدرس )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2099091444000035(
ن�وع و مبلغ تضمین ش�ركت در فرآین�د ارج�اع كار : تضمین های اعالم ش��ده در 
آیی��ن نامه تضمین برای معامالت دولتی به ش��ماره 123402/ت50659 ه- مورخ 
1394/09/22- مبلغ تضمین 6.000.000.000 ریال ) شش میلیارد ریال(- ارائه هر 

گونه چك به عنوان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار مورد قبول نمی باشد.
نکته : اصل تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار تا قب��ل از آخرین مهلت عودت 
اسناد مناقصه در سامانه ستاد عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذكور بایستی 

به امور قراردادهای شركت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای )منابع بند ق تبصره 2 ماده واحده 

قانون بودجه- طرحهای غیرعمرانی( شركت گاز استان خراسان جنوبی
شرایط متقاضیان :

• دارا بودن حداقل پایه 4 در رش��ته تأسیس��ات و تجهیزات و یا پایه 5  در رشته 
نفت و گاز 

• ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی
• داشتن ظرفیت خالی ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاری مشابه و مرتبط

• ارائ��ه مدارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مس��تندات مذكور در اس��ناد 
ارزیابی كیفی 

• ارائه صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده س��ال 98 و یا حداقل س��ال 97 توس��ط 
مؤسسات حسابرسی معتبر برای مناقصه گران الزامی است .

نکته 1 : ارائه اصل و یا كپی برابر اصل مدارك فوق االش��اره در زمان بازگش��ایی 

پیشنهادها الزامی است .
نکته 2 : در فرآیند ارزیابی فنی و كیفی ، امتیاز تش��ویقی مجریان و پیمانكاران 
فل��زی دارای گواهینام��ه ایزو 3834 معتبر در بخش فن��ی 5 و در بخش كیفی 5 

امتیاز از صد امتیاز كل لحاظ می گردد و درآینده اجباری خواهد گردید.
برنامه زمانی مناقصه :

• مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی : از تاریخ 99/06/11 لغایت ساعت 19:00 روز 
دوشنبه مورخ 99/06/17 

• آخری�ن مهلت عودت اس�ناد ارزیاب�ی كیفی  : س��اعت 19:00روز دوش��نبه مورخ 
99/06/31

• اعالم نتایج ارزیابی كیفی :  99/07/05 
• مهلت دریافت اس�ناد مناقصه : از تاریخ 99/07/05 لغایت س��اعت 19:00روز س��ه 

شنبه مورخ 99/07/08 
• آخرین مهلت بارگذاری اس�ناد مناقصه بر روی س�امانه ستاد : ساعت 10:30 شنبه 

مورخ 99/07/19  
• زمان و مکان بازگش�ایی پاكات : ساعت 11:00روز ش��نبه مورخ 99/07/19 - سالن 

جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی
با توجه به اینكه كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگش��ایی پاكات از طریق درگاه س��امانه ت��داركات الكترونیكی 
دولت )س��تاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد ش��د لذا الزم اس��ت 
مناقصه گ��ران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور 
و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��ركت در مناقصه محقق س��ازند . 
الزم به ذكر است اسناد از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( 
توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و 
ارزیابی كیفی ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذكر شده در آگهی از طریق سامانه 
ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران تایید شده در ارزیابی كیفی می 
بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تداركات الكترونیكی دولت 
تا قبل از شروع جلسه كمیسیون مناقصات بصورت فیزیكی نیز تحویل دبیرخانه 

رمز و محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.
ضمنًا ارائه مدارك و دریافت اس��ناد مناقصه ، هیچگونه حقی را برای متقاضیان 

جهت شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد. 
  www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  این آگهی در سایتهای

قابل رؤیت می باشد.

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی 
)مناقصه عمومی و  یك مرحله ای شماره   1399.2822 ( نوبت اول

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی

مناقصه گزار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی
موضوع مناقصه: برگزاری مناقصه واگذاری حجمی/زمانی اداره امور تاسیسات انبار نفت شهید بیخوش)انبار نفت شماره2(

تاریخ، مهلت و نش��انی محل دریافت و تحویل اس��تعالم ارزیابی: دارندگان گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر و صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با كدهای 
تایید ش��ده در زمینه های )1- حمل و نقل 2- خدمات عمومی 3- امورتایپ و تكثیر 4-  تعمیر و نگهداری 5- نگهداری و خدمات فضای س��بز 6- امور تاسیس��اتی(، صادره از 
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی می توانند جهت دریافت فرم استعالم ارزیابی و فرم توانمندی بهداشتی ، ایمنی و زیست محیطی از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی روز 
س��ه ش��نبه مورخ 1399/06/11 به آدرس: درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )س��تادwww.setadiran.ir( مراجعه نمایند. الزم بذكر است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، می بایس��ت مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و دریافت گواهی امضاء الكترونیكی را جهت ش��ركت در مناقصه محقق سازند. ضمنا جهت كسب اطالعات بیشتر با 
سامانه ستاد برای انجام مراحل عضویت با شماره 41934-021 تماس حاصل فرمایند.    نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای     مبلغ برآورد مناقصه: 146/624/411/088  ریال      
مبلغ تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار: 5/632/488/222  ریال     نوع تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار: ش��امل ضمانت نامه بانكی و سایر موارد مطابق مفاد ماده 4 

آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 1394/09/22 كه مدت اعتبار آن سه ماهه و این مدت حداكثر برای یک نوبت برابر مدت پیش بینی شده قابل تمدید می باشد.
مدت اجرای كار: یک سال شمسی      مهلت دریافت استاد مناقصه: مناقصه گران صرفا بایستی به سامانه تداركات الكترونیكی دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام 

نمایند.)درصورت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از سایر منابع، امكان شركت در مناقصه و بارگذاری پاكتها میسر نمی باشد(.
امكان دریافت)دانلود( اسناد مناقصه از تاریخ چاپ اولین نوبت آگهی)1399/06/11( لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/06/15 ساعت 16

مهلت تحویل پیش��نهادها: پیش��نهادها )اس��ناد مناقصه و كلیه مدارک شامل پاكت الف و ب وج( می بایس��ت از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه )1399/06/15(، لغایت پایان 
وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1399/06/26 ساعت 16 از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد.

ضمنا عالوه بر بارگذاری پاكت الف و ب وج در سایت مذكور تا مهلت تعیین گردیده)ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1399/06/26( فقط پاكت الف)تضمین( بصورت فیزیكی نیز 
تحویل دبیرخانه كمیسیون منطقه تا مهلت تعیین شده گردد.

جلسه توجیهی: ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 1399/06/23 در محل سالن جلسات منطقه، طبقه دوم برگزار می گردد.
ضمنا با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع مناقصه ارزیابی كیفی كلیه مناقصه گران توسط كمیته فنی بازرگانی منطقه خراسان رضوی انجام و در صورت احراز حداقل امتیاز 

كیفی)50 امتیاز كیفی( هر یک از مناقصه گران سپس اقدامات بازگشایی فایل پاكات )الف/ب/ج( بر اساس سامانه ستاد انجام خواهد پذیرفت.
زمان و مكان بازگشایی پاكات: ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 1399/07/13، شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی طبقه چهارم،)دفتر كار مدیر منطقه(

مدت اعتبار پیشنهادها: بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است.     محل اجرای كار: مشهد مقدس و حوزه های عملیاتی منطقه
www.setadiran.ir     www.iets.mporg.ir       www.monaghese.niopdc.ir    :آدرس سایت

شرایط عمومی متقاضی:   1- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی.
2- ارائ��ه تصوی��ر گواهینام��ه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط ب��ا موضوع مناقصه با كدهای تایید ش��ده در زمینه های )1-حمل ونقل، 2-خدم��ات عمومی، 3-امور تایپ و 
تكثیر، 4-امور تاسیساتی، 5-نگهداری و خدمات فضای سبز، 6-تعمیر و نگهداری( از اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعی.     3- ارائه تصویر آگهی ثبتی )تاسیس شركت(.     

4- ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شركت.    5- ارائه تصویر اساسنامه شركت ممهور به مهر و امضای مجاز.
6- تمامی مستندات اعالم شده در بندهای )1 الی 4( می بایست بصورت برابر با اصل )محضری( باشد.     7- قیمتها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.

8- حدنصاب تعداد شركت كنندگان در مناقصه حداقل با حضور 3 مناقصه گر می باشد.
دس��تگاه مناقصه گذار با توجه به معیارهای ذكر ش��ده در فرم های تحویلی و مدارک دریافت ش��ده نسبت به ارزیابی مناقصه گران بطور همزمان در جلسه بازگشایی پاكات بر 

اساس سامانه ستاد اقدامات مقتضی بعمل می آورد.
شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد 2099091781000016

روابط عمومی منطقه خراسان رضوی  

/ع
99
05
79
3

آگهی مناقصه  و ارزیابی شماره 814/05/3878 
شماره مجوز 1399/2628      نوبت اول

1� موضوع مناقصه: تهیه مصالح، نصب ایستگاه و اجرای شبكه و انشعاب جهت گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی استان
2� ن��ام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گ��زار: ش��ركت گاز خراس��ان ش��مالی ب��ه آدرس بجن��ورد- خیاب��ان طالقان��ی ش��رقی- نبش خیاب��ان دهخدا-

 كد پستی 94156-75949
3� نحوه دریافت اس��ناد و مهلت ارائه مدارك: از پیمانكاران واجد ش��رایط )دارای گواهینامه صالحیت پیمانكاری تأسیسات و تجهیزات یا نفت و 
گاز، توانایی مالی، ظرفیت آزاد كاری، تخصص و س��ابقه كاری مرتبط( دعوت به عمل می آید ضمن ثبت نام در س��امانه تداركات الكترونیكی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الكترونیكی )درصورت عدم عضویت قبلی( جهت شركت در مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند. 
الزم اس��ت كلیه مدارك خواس��ته ش��ده براس��اس اس��ناد مناقصه و ارزیابی كیفی كه در س��امانه تداركات الكترونیكی دولت )س��تاد( www.setadiran.ir و پایگاه ملی 
اطالع رس��انی مناقصات http://iets.mporg.ir  درج گردیده را تهیه و پس از تكمیل، حداكثر تا تاریخ 1399/06/27 از طریق س��امانه س��تاد ارسال نمایند. ضمنًا ارسال 

نسخه فیزیكی اسناد مناقصه )بجز اسناد ارزیابی كیفی( ضروری است.
* بارگذاری )آپلود( و ارسال مدارک مذكور، صرفًا پس از دریافت )دانلود( اسناد مربوطه از سامانه ستاد در مهلت مقرر امكان پذیر می باشد.

** در صورت مغایرت احتمالی اسناد فیزیكی و الكترونیكی، اولویت با اسناد الكترونیكی است. 
***  شركت های دارای هیئت مدیره/سهامدار مؤثر مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.

4- نوع و میزان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: مطابق با بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتی به مبلغ ���/2/067/500/000 ریال )دو میلیارد و شصت 
و هفت میلیون و پانصد هزار ریال( می باشد.

5- مبلغ برآورد اولیه: برآورد مناقصه به مبلغ: ���/41/350/000/000 ریال )چهل و یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال( می باشد.
6- نحوه و زمان توزیع اسناد مناقصه: اسناد مناقصه حداكثر تا تاریخ 1399/06/16 از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( قابل دریافت می باشد.

شماره مركز تلفن: كد شهری )058(  32403333-9
تلفن مستقیم امور قراردادها: 32403341- فاكس امور قراردادها: 32403342

كد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات:  15768220                                                                                                      شناسه آگهی 961933

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان شمالی
/ع
99
05
80
3

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای همراه با ارزیابی كیفی )فشرده(
)مناقصه شماره  99/412( نوبت اول    شماره مجوز: 1399.2766

فراخوان مناقصه نوبت  اول 
بیمارستان دکتر علی شریعتی 

شرح در صفحه 4

,ع
99
05
81
8

/ع
99
05
82
1

آگهی مناقصه 
سیستم اطفاء حریق شهربازی معارفی

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
شرح در صفحه  8

/ع
99
05
82
3

آگهی مناقصه 
لباس كار زمستانی و تابستانی جهت پرسنل
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8

/ع
99
05
82
5

آگهی مناقصه 
اجاره 13 دستگاه خودرو و...

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
شرح در صفحه  8

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

عاشورای عاشورای 14151415
 ............ صفحه های  ............ صفحه های 11،10،911،10،9، و، و1212

ویژه نامه قدس درباره فاجعه انفجار بمب در حرم مطهر رضوی ویژه نامه قدس درباره فاجعه انفجار بمب در حرم مطهر رضوی 
در عاشورای سال در عاشورای سال 13731373 هجری شمسی هجری شمسی



w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران 2

ظریف: سیاست »همه گزینه ها روی میز« آمریکا به معنای قانون جنگل است  سیاست: محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود در توییتر، با بیان اینکه گزاره »تمامی گزینه ها 
روی میز است« برای مدت طوالنی یک بخش اصلی از سیاست خارجی آمریکا بوده  است، نوشت: این گزاره به زبان ساده یعنی قانون جنگل که به معنی نادیده انگاشتن یک اصل بنیادین حقوق بین الملل است: عدم 

به کارگیری زور. وی با اشاره به اینکه اکنون رژیم ترامپ این تهدید را علیه مردم خود آمریکا به کار گرفته است، آورده است: آیا این یک زنگ بیداری خواهد بود؟ »ان شاءاهلل«.

 سیاســت  همزمان با فرا رسیدن دهم 
شــهریور ماه، ســالروز پدافند هوایی، امیر 
علیرضــا صباحی فــرد، فرمانــده نیروی 
پدافند هوایی ارتش، روز گذشــته با تشریح 
دستاوردهای این نیرو تأکید کرد جمهوری 
اســامی ایران در ســالیان اخیر در حوزه 
پرنده های بدون سرنشــین پیشرفت هزار و 
600 درصدی داشــته و امروز می توانیم بر 

اساس نیاز هر پرنده ای را تولید کنیم.

 نقش مهم پدافند هوایی »
در جنگ تحمیلی

امیر علیرضا صباحی فرد با اشــاره به نقش 
پدافند در طول هشــت سال دفاع مقدس، 
اظهار کرد: پیــش از آغاز جنگ تحمیلی، 
نیروی هوایی ارتش بعث عراق ۳۵0 جنگنده 
داشــت، که در طول جنگ چندین بار این 
ناوگان هوایی خود را بازسازی 
کرد و تعداد پایگاه های هوایی 
آن ها پنج برابر شد. در پایان 
جنگنده های  تعــداد  جنگ 
آن ها به ۹۵0 فروند هواپیما 
رسید، در حالی که ما بیش 
از ۷00 هواپیمــای آن ها را 
ساقط کردیم. وی ادامه داد: 
در طول هشت ســال دفاع 
مقدس ما اجازه ندادیم حتی 
یک روز نیــز پایگاه های ما تعطیل شــود 
و پدافنــد هوایی یک روز هــم اجازه نداد 
شــریان حیاتی اقتصاد کشور مختل شود. 
این در حالی بود که جزیره خارک به عنوان 
یکی از مراکز صــادرات نفت ایران بیش از 
هزارو400 بار مــورد تهاجم جنگنده های 
رژیم بعث عراق قرار گرفت و در آن جزیره 
پدافند هوایی ارتش توانســت بیش از ۵0 
فروند از جنگنده های آن ها را ســاقط کند.

امیر صباحی فرد افزود: پدافند هوایی ارتش 
در طول جنگ، مأموریت کشف و شناسایی 
بیــش از 4۸ هزار هواپیمــا و بالگرد ارتش 
عراق را داشت که این عدد بسیار عدد قابل 
توجه ای است، همچنین بیش از ۷00 فروند 
انواع پرنده های دشمن را سرنگون کردیم و 

در همین مدت هشت سال جنگ، وظیفه 
کنترل و مدیریت بیش از ۲میلیون هواپیمای 
غیر نظامی را انجــام داده و در این راه 4۱6 
شــهید، ۷۳0 جانباز و 4۳ آزاده داشــتیم. 
وی خاطرنشــان کرد: پدافند هوایی ارتش 
بیش از ۲4 هزار و ۸6۲ حمله هواپیماهای 
دشــمن بعثی را متواری کــرد، در کوران 
جنــگ و در زمانی که شــهرهای ما مورد 
دشــمن  هواپیماهای  ناجوانمردانه  هجوم 
قرار می گرفتند، پدافند هوایی ارتش نقش 
مهمی در مقابله با این اقدام دشمن داشت.

آسمان منطقه را رصد می کنیم»
فرمانده نیروی هوایی ارتش در خصوص 
دالیل تشکیل و استقال نیروی پدافند 
هوایی گفت: هیچ تغییر ســاختاری در 
نیروهــای مســلح بدون احســاس نیاز 
ضــروری انجام نمی شــود. مــا تجارب 
مختلفی در دفاع مقــدس و جنگ های 
اخیر داشــتیم و به این نتیجه رسیدیم 
که پدافند هوایــی اگر بخواهد همچنان 
تأثیرگذار باشــد، باید ساختار مستقلی 
داشته باشد و بر اساس تدابیر فرماندهی 

معظــم کل قوا در ۱0 شــهریور ۱۳۸۷ 
پدافند هوایی مستقل شد.

امیر صباحی به پیشــرفت های چشمگیر 
پدافند هوایــی پس از پیــروزی انقاب 
اسامی اشاره کرد و گفت: در این سال ها 
بــا وجود تحریم ، فشــار و تهدید، پدافند 
هوایی بیش از ۱00 درصد شــکوفایی و 
نوآوری و پیشــرفت داشــته است، امروز 
ســامانه های راداری و کشف و شناسایی 
قادر هستند عاوه بر پایش آسمان ایران 
حتی دشمنان و تحرکات آن ها در منطقه 
و آن ســوی مرزهای کشور را رصد کنند، 
این رادارها با همکاری و کار مشــترک و 
جهادی نیروی پدافند هوایی، وزارت دفاع 
و مراکز علمی تخصصــی صورت گرفته 
اســت. ما امروز بر لبه فناوری و تجهیزات 
دنیا در حال حرکت هســتیم و در حوزه 
درگیری نیز نســبت به گذشته بیش از 

۱60 درصد افزایش فناوری داشته ایم. 
وی افزود: ما در ســامانه درگیری در حوزه 
ارتفاع پســت و متوسط سامانه های مرصاد، 
تاش و ۱۵ خرداد و در سامانه های ارتفاعات 
بلند، ســامانه باور ۳۷۳ را داریم که از آن ها 
اســتفاده می کنیم. این ها در داخل کشــور 
ساخته شده است و می تواند با تجهیزات به 
روز دنیا برابری کند و در برخی موارد حتی از 

آن ها پیشرفته تر هستند.
امیر صباحی با بیان اینکــه پدافند هوایی 
ارتش به خوبی آســمان منطقــه را رصد 
می کند و همه تحرکات زیر چشــم تیزبین 
پدافند هوایی اســت، تصریح کــرد: امروز 
پدافنــد هوایی ارتش در دنیــا حرف برای 
گفتن دارد و همه حرکات دشمن را زیر نظر 
دارد. صباحی فرد در انتها پیشرفت ایران در 
حوزه جنگ الکترونیک را بسیار چشمگیر و 
قابل توجه دانست و گفت: امروز سامانه های 
پدافندی ما در شرایط سخت و واقعی چک 
شده و آماده بهره برداری هستند. وی ادامه 
داد: در حــوزه پرنده های بدون سرنشــین 
پیشــرفت هزار و 600 درصدی داشتیم و 
امروز می توانیم بر اساس نیاز هر پرنده ای را 

تولید کنیم. 

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد

پیشرفت  1600درصدی درحوزه پهپادی

اینکه بانک های خراسان رضوی مردم را به گرفتن کد شهاب وادار کردند البد خبر س
دارند که بعضی افراد اصاً نمی دانند این کد چیست ؟ 09920006490

من یکی از شــاکیان خودرو ســازی »عظیم خودرو« هســتم کــه بیش از 4 س
هزار مالباخته و شــاکی دارد. خواهش می کنیم به این پرونده رســیدگی شود. از 
طرف دادگســتری خیلی دارد کم لطفی می شــود در حق این همه آدم بی گناه. 

09170005730
چرا عده ای از مردم کشــورمان ماســک نمی زنند و فاصله اجتماعی را رعایت س

نمی کننــد؟ آیا غــرور آن قدر ارزش دارد کــه آن ها با جان دیگــران بازی کنند. 
09300005361

برایان هوک می گوید چون کشــورها مطمئن شــدند چین طرح آمریکا را وتو س
می کند رأی همه ممتنع شده چون دشمن ها با چشم باز خوابیدن. 09150009278

یادمان نرفته 40 ســال پیش دستگاه های پیچیده جاسوسی و شنود را آمریکا س
از مرزهای روســیه به مکانی دیگر انتقال دادند، امروز امارات را به همین جهت نیاز 

دارند! 09390003589
حذف بعضی از داروهای پرمصرف از پوشــش بیمه اصلی بیمه های تکمیلی را س

سرگردان و مشکل مشکوک حق الناس را ایجاد می کند. 09390003589

رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز ملی مالزی:

 راه برون رفت از مشکالت جهان اسالم ©
تعامل بین دولت های اسالمی است

مهر: حسن روحانی، رئیس جمهور در پیامی 
به پادشــاه مالزی با تبریک فرا رسیدن روز 
ملی این کشــور به دولت و مردم مالزی ابراز 
امیدواری کرد، در پرتو اراده سیاسی موجود، 
همبستگی میان دو ملت و روابط فیمابین در 
همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و بین المللی، بیش از پیش توســعه یابد. در 
بخشی از این پیام آمده است: جمهوری اسامی ایران ضمن تحسین مواضع و تاش های 
دولت و مردم مالزی و دیدگاه مشترک دو کشور در مقابله با بحران های جهان اسام از 
جمله اشغال فلسطین و آالم مردم مظلوم آن، تنها راه برون رفت از مشکات پیش روی 
دنیای اسام را گفت وگو و تعامل سازنده میان دولت های اسامی می داند. در این چارچوب 
مایلم از آن جناب برای سفر به جمهوری اسامی ایران به منظور گفت وگو و تبادل نظر 
درباره مســائل و مشکات جهان اســام و ابتکارات جمهوری اسامی ایران در راستای 
تقویت صلح و ثبات و همچنین توســعه هر چه بیشتر روابط دوجانبه با کشور دوست 
و برادر مالزی دعوت نمایم. امیدوارم در پرتو اراده سیاســی موجود، بیش از پیش شاهد 
همبستگی میان دو ملت و توسعه روابط فیمابین در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، 

فرهنگی و بین المللی باشیم.

آیت اهلل رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی:

اصالح بسترهای فسادزا مهم تر از محاکمه مفسدان است©
میزان: آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در 
جلسه صبح روز گذشته شــورای عالی قوه 
قضائیه تأکید کرد مبارزه و محاکمه بخشی 
از فرایند سالم ســازی نظام اداری است، اما 
اصاح بسترهای فسادزا و پیشگیری مهم تر 
از آن هاست. رئیس قوه قضائیه در ابتدای این 
جلسه با تسلیت فرارسیدن عاشورای حسینی 
و ایام تعزیت آل اهلل، »حق خواهی«، »عدالت طلبی« و »مبارزه با فســاد« را از آموزه های 
مهم فرهنگ حسینی و وظیفه همه ارکان نظام اسامی دانست و گفت: همه دستگاه ها و 
کارگزاران نظام وظیفه دارند برای احقاق حق و ابطال باطل تاش کنند و دستگاه قضا در 
این میان بیش از همه وظیفه دارد تا با نظارت، بسترهای فساد را از بین ببرد و با قضاوت 

عادالنه، با مفسدان برخورد نماید.
آیت   اهلل رئیسی با تأکید بر ضرورت شفاف سازی در همه بخش ها به ویژه در حوزه اقتصاد، 
حرکت به ســوی دولت الکترونیک، ایجاد سازوکارهای اجرای عدالت و مقابله جدی با 
تبعیض تصریح کرد: مبارزه و محاکمه بخشــی از فرایند سالم سازی نظام اداری است، 
اما اصاح بســترهای فسادزا و پیشــگیری مهم تر از آن هاست. رئیس قوه قضائیه اظهار 
کرد: در اجرای حق و عدالت و مبارزه با فســاد توصیه به تنهایی اثرگذار نیست که فقط 
بخواهیم بایدها و نبایدها را تبیین کنیم و آنچه مهم ترین عامل کاهش جرم و فســاد و 
تخلف می شود، پیگیری و اقدام و عمل به موقع و دقیق است. وی با تأکید بر اینکه ذات 
حکومت اسامی و نظام ما پاک و ضد فساد است، ادامه داد: هر کجا فساد النه کند، نظام 
با آن مقابله خواهد کرد و هیچ دستگاه و کارگزاری نمی تواند بپذیرد که فساد در جامعه 

و سیستم اداری باشد.
آیت اهلل رئیســی، دومین آموزه مهم عاشورای حسینی را مقابله با تحریف عنوان کرد و 
گفت: دشمنان با ترسیم چهره ای مشوه و وارونه از حضرت علی )ع( و امام حسین )ع( و 
ممنوع کردن بیان احادیث آن بزرگواران و تحریف واقعیت ها، جهل را بر جامعه مستولی 
کردند تا حکومت های فاسد را برپا کنند. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز هم دشمن 
برای موفقیت در اعمال تحریم ها، از حربه تحریف بهره می برد، تأکید کرد: مقابله با تحریف 
وظیفه ای همگانی اســت و باید با اراده قوی و تمام قد مقابل تحریف بایستیم تا دشمن 

نتواند برای پیشبرد اهدافش میدان یابد.

قاضی زاده هاشمی خبر داد

طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری تدوین شد©
فارس: نایب رئیس مجلس شورای اسامی 
در دیدار با آیت اهلل محمد یزدی عضو شورای 
نگهبان و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم که هفته گذشته انجام شد، از اصاح قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری با کمک مرکز 
پژوهش های شورای نگهبان خبر داد و گفت: 
روی ایــن قانون یک ماه کار شــده و اکنون 
به صورت طرح در کمیسیون شــوراها و در حال بررسی است. سید امیرحسین قاضی 
زاده هاشــمی در این باره افزود: در این طرح برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 

معیارهایی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: بر اساس این طرح، هر کسی نمی تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت 
نام کند و باید جزو مقامات سیاسی باشد؛ مثاً در سابقه خود استاندار باشد و بین 40 تا 
۷0 سال سن داشته باشد و همچنین کاندیدا باید ایرانی االصل باشد. قاضی زاده هاشمی 
افزود: بر اســاس پیش بینی های صورت گرفته قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری 
احتماالً تا آذر ماه پس از رفع ایرادهای احتمالی شــورای نگهبان تصویب و برای اجرا به 

دولت اباغ خواهد شد.
وی همچنیــن از ایجاد یک قرارگاه برای »تحول مجلس« خبــر داد و تصریح کرد: این 
قرارگاه را نایب رئیس اول مجلس اداره خواهد کرد و رئیس مجلس یک نفر حقوقدان به 
عنوان نماینده خود معرفی می کند؛ رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی و دو نفر از 
حقوقدانان شورای نگهبان هم عضو هستند تا آیین نامه مجلس اصاح شود. نایب رئیس 
مجلس شورای اسامی اظهار کرد: هدف از این کار آسان کردن قانون گذاری در مجلس 
است، ضمن اینکه قصد داریم تعداد زیادی از قوانین را کم کنیم و قصد داریم در بسته 
تنقیح به سمت جامع نویسی رفته و در کنار آن مجمع نخبگانی درست کنیم. قاضی زاده 
هاشمی گفت: در حوزه نظارت مجلس نیز سؤال، استیضاح و تذکر را جزو قوانینی داریم 
که بی فایده اســت؛ بر این اساس باید کاری کنیم که نظارت مجلس قدرت نفوذ داشته 

باشد و موجب بازدارندگی از فساد شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور:

آمریکا حق استفاده از مکانیسم های درون برجام را ندارد©
ایرنا: رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: آمریکایی ها حق استفاده از مکانیسم های درون برجام 
را ندارند و به همین دلیل، اقدام اخیر آن ها در شورای امنیت به هیچ وجه موفق نخواهد 
شــد. محمود واعظی با اشاره به اظهارات ضد ایرانی اخیر پمپئو اظهار کرد: دولت آمریکا 
متأثر از رویکرد افراطی و اراده رژیم صهیونیستی، تصمیماتی می گیرد که کاماً غیرحقوقی 
و غیرمنطقی است؛ بنابراین نمی تواند حتی به مبانی ظاهری حقوقی این تصمیمات نیز 
پایبند باشد. وی با تأکید بر اینکه استفاده از مکانیسم ماشه سازوکاری در درون برجام است، 
خاطرنشان کرد: دولت آمریکا در رفتاری غیرمنطقی، رسماً از برجام خارج شده و روشن 

است که دیگر امکان استفاده از سازوکارهای درون این توافق نامه را ندارد.

 محرم ماندگار ©
با عزاداران هوشیار

اگرچه قرن هاست که ملت ما ایام محرم را با 
عشــق سیدالشهدا به سوگ می نشیند و یاد 
حماسه جاودانه کربا را زنده نگاه می دارد و 
قیام عاشورا الهام بخش خیزش ها، انقاب ها 
و حماسه های این ملت حسینی بوده است، 
اما امســال که عزاداران مکلــف و مقید به 
حفظ سامت جامعه با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در عزاداری ها بودند، با هوشیاری و 
مراقبت زینبی، محرم ماندگاری را رقم زدند 
و در حســینیه ای به وسعت ایران در سوگ 
ساالر شهیدان و حماسه سازان کربا عزاداری 
کردند؛ ایران سیاه پوش شد و خانه هر ایرانی 

یک مجلس عزاداری اباعبداهلل)ع( است.
زیباترین صحنه عشق ورزی در حسینیه امام 
خمینی)ره( ثبت شد. رهبری عزیز بدون حضور 
عزاداران اقامه عزا کردند، اماتوگویی که حسینیه 
مملو از عاشقان حسینی است و یک ملت در 
حسینیه امام خمینی)ره( سوگواری می کند؛ 
نمادی زیبا از عشق ورزی همراه مراقبت های 
بهداشــتی. ایــن صحنه در جــای جای این 
سرزمین حسینی تکرار می شود و رسانه ملی 
حسینیه ای تلویزیونی به خانه های مردم آورده 

است و فضای مجازی نیز سوگوار است.
شــور حســینی همراه با مراقبت زینبی در 
سراســر کشور جاری اســت؛ از حرم مطهر 
رضوی تا همه آستان های مقدس امامزادگان 
در کشور، از استادیوم های ورزشی و فضاهای 
مدارس و هر جا که بتوان با حفظ ســامت 
مردم عاشقی کرد تا تکیه های سیاری که به 
محله های شهر می آید تا عزاداران حتی پشت 
پنجره خانه خویش هم در این ســوگواری 
حضور یابند و آرام آرام مروارید اشــک را در 
سوگ مصیبت های جانسوز کربا بر گونه های 
خویش جاری سازند. نذورات عاشورایی مردم 
به ســوی نذر ماسک و خون ویا توزیع بسته 
بندی های  بهداشــتی اطعام هدایت شد و 
کمک های مؤمنانه جلوه های زیبایی از احسان 

حسینی مردم را به نمایش گذاشت.
در این میــان نمی توان از جمعی هموطنان 
عزیز که بار سفر بستند و توصیه های متولیان 
درمانی کشور را نادیده گرفتند گایه نکرد. 
اگرچه شاید شماتت آن ها نیز شایسته نباشد؛ 
چراکه ماه ها تحمل برخی محدودیت ها آن ها 
را بیقرار کرده و چاره ای جز ســفر نیافتند. و 
البته آن ها نیز یقیناً در مقاصدسفربا رعایت 
پروتکل های بهداشتی ســوگوار محرم بوده 
اند. اکنون انتظار می رود این عزیزان پس از 
بازگشت ازسفر بیشتر مراقبت کنند و به ویژه 
با استفاده از ماســک ورعایت فاصله گذاری 
اجتماعی از انتقال بیمــاری درصورت ناقل 
بودن احتمالی پیشــگیری کننــد تا دیگر 
هموطنان و همشهریان خود را مبتا نکنند 
و زحمات کادر درمان را برباد ندهند. استمرار 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مجالس 
و محافــل عــزاداری  و مراقبت هــای ویژه 
مسافران بازگشته ازسفر و پرهیز از سفرهای 
جدید می تواند روند نزولی مبتایان و قربانیان 
به کرونــا را که درروزهای اخیربا کوشــش 
مدافعان ســامت و همکاری مــردم ایجاد 
شده استمرار بخشند و از احتمال موج سوم 
بیماری به طور جدی بکاهند. به طوری که نه 
تنها موج سوم شکل نگیرد، بلکه ان شاءاهلل تا 
اربعین شاهد کوچ همیشگی ویروس منحوس 

از دیار عاشقان حسینی باشیم.

 قدردانی وزیر بهداشت ©
از عزاداران حسینی

تسنیم: سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی در پیامی از وعاظ، مداحان، 
مدیران و اعضای هیئات مذهبی و مردم که در 
مراسم عزاداری محرم، شیوه نامه های بهداشتی 

را رعایت کردند، قدردانی کرد.
در متن پیام قدردانی وزیر بهداشت آمده است: 
بــا آرزوی قبولی عزاداری های همه عزیزان در 
دهه اول محرم الحرام و پاسداشــت رشادت، 
آزادگی و مظلومیت ســاالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع( و یاران باوفایش مراتب 
قدردانی خود و همه همکارانم را از بزرگوارانی 
که در هــوای گرم تابســتان و در آفتاب داغ 
ظهر عاشــورا در فضای باز و تحمل ســختی 
به خصوص در استان های گرمسیر کشور، شیوه  
نامه های بهداشــتی را رعایت فرمودند اعام 
می دارم. گرچه در نقــاط محدودی گروه های 
اندکی به تمنای اینجانــب و همکارانم وقعی 
ننهادنــد، مع الوصف جمعیت کثیرعاشــقان 
حضرت سیدالشــهدا )ع( با رعایت همه اصول 
شرمسارشــان کردند و تاســوعا و عاشورایی 
متفاوت و باشکوه در تاریخ کشورمان رقم زدند. 
سامتی، عزت و توفیق روزافزون همگان را از 

خداوند بزرگ مسئلت دارم.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 ما در سامانه 
درگیری در حوزه 
ارتفاع پست 
و متوسط 
سامانه هایی داریم 
که در داخل کشور 
ساخته شده است

بــــــــرش

سیاست: سید عبــاس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام روز گذشته وارد 
وین شد. کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین 
در این باره گفت: آقای عراقچی قرار است پیش از نشست اصلی با 
برخی رؤسای هیئت های شرکت کننده، دیدارهای دوجانبه داشته 
باشــد. این در حالی است که نشست کمیسیون مشترک برجام 
امروز در وین با حضور هیئت های ایران و ۱+4 )آلمان، فرانســه، 
روسیه، چین و انگلیس( و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا به ریاست 
عراقچی و هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
برگزار خواهد شد. عراقچی در این سفر با رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و وزیر امور خارجه اتریش نیز دیدار و 

گفت وگو خواهد کرد.

نشستی پس از ناکامی های اخیر آمریکا»
نشست کمیسیون مشترک برجام در شرایطی برگزار می شود که در 
این مدت آمریکا تاش های زیادی را در راستای اعمال فشار بیشتر 
بر ایران صورت داد؛ از ارائه قطعنامه اصاحی ضد ایرانی به شــورای 

امنیت برای تمدید محدودیت های هســته ای که ناکام ماند، تا ارائه 
نامه به شــورای امنیت برای فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگشت 
خودکار تحریم ها علیه ایران.واشــنگتن پیش از این اعام کرده بود 
چنانچه در تمدید محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران موفق نشود، 
درصدد است براساس تفسیر خود از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
ساز و کار بازگشت خودکار تحریم ها را کلید بزند. این در حالی است 
که جمهوری اســامی ایران و دیگر اعضای باقیمانده در برجام این 

تفسیر آمریکا را قبول نداشته و عنوان می کنند آمریکا به خاطر اینکه 
اردیبهشت  ســال ۱۳۹۷ از برجام خارج شده، دیگر جزو طرف های 
مشارکت کننده در »برجام« نیست و نمی تواند از بندهای این توافق 
برای تمدید تحریم ها علیه ایران استفاده کند. از سوی دیگر نشست 
مزبور پس از آن برگزار می شود که ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در هفته  گذشــته در تهران و با سفر رافائل گروسی مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به توافقی درباره دسترسی آژانس به دو 
مکان مورد نظر دست یافتند. سعید خطیب زاده، سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی جمهوری اسامی ایران نیز روز دوشنبه سوم شهریور ماه 
در نخستین نشست خبری خود درباره برگزاری نشست کمیسیون 
مشترک برجام در وین بیان کرد: این نشست براساس رویه باید فصلی 
برگزار می شد که از پیش تعیین شده بود و به خاطر کرونا چند روزی 
به تعویق افتاده بود و ربطی به تحوالت کنونی ندارد. امیدواریم تمامی 
طرف های برجام تاش کنند ایران از برجام منتفع شود. وی افزود: 
انتظار داریم صدای واحدی که در برجام بوده در کنار سرکشــی و 
یکجانبه گرایی آمریکا شنیده شود.  نشست قبلی کمیسیون مشترک 

برجام هفتم اسفند ماه ۱۳۹۸ در شهر وین برگزار شد. 

 سیاست / مینا افرازه  در حالی به نظر می رسد اصاح طلبان 
همچنان در وضعیت باتکلیف و بدون راهبرد و گزینه مشخصی 
برای انتخابات ۱400 به سر می برند که در سوی دیگر گمانه زنی ها 
برای حضور افراد زیادی از جناح اصول گرایان شدت گرفته است و 
در این بین حتی برخی از آنان رایزنی های خود را از همین حاال برای 

ورود به عرصه انتخابات و باال بردن شانس پیروزی شروع کرده اند.

پایداری ها گزینه دیگری رو می کنند»
در همین رابطه، از آنجایی که تجربه فعالیت سیاسی جبهه پایداری 
نشــان داده که هیچ گاه با یک گزینه به عرصــه انتخاباتی ورود 
نمی کند؛ بنابراین به نظر می رسد به جز کاندیداتوری پرویز فتاح 
که وابسته به پایداری هاست، ورود سعید جلیلی نیز به عرصه رقابت 
انتخابات ریاست جمهوری بسیار محتمل است و در همین زمینه 
نیز برخی رسانه ها از حضور جلیلی در دفتر آیت اهلل مصباح یزدی 
و برگزاری جلســاتی با وی خبر دادند تا بتواند حمایت ایشــان را 
در انتخابات آینده با خود داشــته باشد. در حالی که اصاح طلبان 
از یک سو با مســائل درون گروهی و انتقادهای بسیاری نسبت به 
عملکرد دولت و انتســاب آن به خود مواجه اند و از سوی دیگر در 
باتکلیفی انتخاب راهبرد و فرد مناســب با اقبال باال برای عبور از 
فیلتر شورای نگهبان به سر می برند، اما احتمال اعام کاندیداتوری 
افراد بسیاری از اصول گرایان نیز معضلی است که به نظر می رسد 
در ماه های آتی اصول گرایان را با مشکل مواجه کند و شانس آنان را 
برای پیروزی در انتخابات کاهش دهد. شاید همین موضوع را بتوان 
علت طرح کاندیداتوری علی الریجانی رئیس مجلس سابق از جناح 
اصاح طلبان دانست، تا از این طریق هم بتواند گزینه اصلی اصاح 
طلبان در نبود چهره مطرح این جناح برای انتخابات ۱400 باشد و 

هم عاوه بر دارا بودن حمایت بخشی از گروه های اصول گرایی بتواند 
آرای اصاح طلبان را نیز از آن خود کند. گرچه برخی تحلیلگران 
نیز معتقدند که تفاوت های دیدگاهی الریجانی با برخی اصول گرایان 
ســنتی، دلیل دیگری بر فاصله گرفتن الریجانی از اصول گرایان و 
تمایل وی برای نامزد شدن از جناح اصاح طلبان است. موضوعی 
که حسین کنعانی مقدم تحلیلگر اصول گرا درباره آن گفت: طیف 
اصول گرایی، طیف وسیعی است که اگرچه برخی از این جریان با 
الریجانی همکار هستند، اما بیشتر این جریان در برابر او ایستاده اند.

اصول گرایان بر الریجانی اجماع ندارند»
یا حتی غامعلی رجایی دیگر فعال سیاســی معتقد است که اگر 
بخواهیم الریجانی را در دسته بندی های سیاسی موجود شناسایی 
کنیم او خاستگاه اصول گرایی با تمایات اعتدالی دارد، اما واقعیت 
این است که اصول گرایان بر او اجماع ندارند و حتی مقبولیت او بین 

اصاح طلبان بیش از اصول گرایان است.
با این حال فضای کلی حاکم بر اصاح طلبان و موضع گیری های 
این روزهای افرادی همچون عطریانفر، نشان می دهد اصاح طلبان 

نیز چندان بدشــان نمی آید تا در زمان خالی بودن دستشــان از 
گزینه شــاخص اصاح طلب به فردی میانه رو همچون الریجانی 
روی بیاورند. در همین رابطه، محمد حسین عطریانفر عضو شورای 
مرکزی حزب کارگزاران اظهار کرده اگر جریان اصاح طلب نتواند به 
 دالیل معلوم چهره های شاخص خود را به فضای انتخاباتی ۱400 
وارد کنــد، احتمال دارد حمایتی را که در ســال های ۹۲ و ۹6 از 
روحانی داشــتند، در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم از علی 
الریجانی به عمل بیاورند.تحرکات دو طیف اصاح طلب و اصول گرا 
در حالی است که گمانه زنی درباره حضور برخی دولتمردان و افراد 
وابسته به روحانی که عمدتاً از طیف اعتدال گرایان هستند، شدت 
یافته و ســخن از احتمال ورود سورنا ستاری، محمدجواد ظریف، 
محمدباقر نوبخت و محمدجواد آذری جهرمی مطرح است. در این 
بین، حتی بســیاری افراد اقدام های چند وقت اخیر محمد جواد 
ظریف و آذری جهرمی را به تاش های آنان برای ثبت کارنامه ای 
مثبت تلقی می کنند تا از طریق آن مسیر کاندیداتوری و رأی آوری 

خود در انتخابات ریاست جمهوری را افزایش دهند.
گرچه گمانه زنی درباره حضور برخی از اعضای کابینه روحانی در 
انتخابات مطرح اســت و حتی بسیاری آذری جهرمی را محتمل 
تریــن گزینه می دانند، اما با این حال، ایــن افراد در اظهاراتی که 
داشــته اند به صراحت ادعای حضورشــان در انتخابات ریاســت 
جمهــوری ۱400 را رد کرده اند و در همین رابطه ظریف چندی 
پیش در گفت وگویی اظهار کرد: من خودم جوری نگاه نمی کنم که 
یک لیدر باشم. کاندیدای انتخابات ۱400 نیستم. بعد از دولت به 
دانشگاه بر می گردم. یا عاوه بر آن، نوبخت نیز طرح ادعای سفرش 
به استان های مختلف با مبنای حضور در انتخابات ۱400 را رد کرد 

و انگیزه انتخاباتی را بی اساس دانست.
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عراقچی برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام عازم وین شد

نگاهی به آخرین تحرکات گروه ها و افراد شاخص برای انتخابات 1400

دیپلماسی فعال ایرانی در برابر اقدام های ناشیانه آمریکایی

پاستور نشینی؛ عبور از مسیر اصالح طلبی ناب یا اجماع اصول گرایی؟

ابالغ سالم فرمانده کل قوا به کارکنان پدافند هوایی
 امنیت کشور مرهون 

آمادگی و بیداری پدافند هوایی است
در پیامی به مناسبت ســالروز پدافند هوایی، رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا، 
در تماس تلفنی با امیر ســرتیپ علیرضا صباحی فرد، سام و قدردانی رهبر معظم 
انقاب اسامی و فرماندهی کل قوا)مدظله العالی( را به فرمانده نیروی پدافند هوایی 
ارتش و آحاد فرماندهان، کارکنان و خانواده های پدافند هوایی کشــور اباغ کرد. به 
گزارش ارتش جمهوری اسامی، سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی، رئیس دفتر 
فرماندهی معظم کل قوا، در تماس تلفنی با امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، فرمانده 
نیروی پدافند هوایی ارتش، گفت فرمانده معظم کل قوا فرمودند: سام مرا به کارکنان 
هوشیار پدافند هوایی کشور برسانید، امنیت کشور مرهون آمادگی و بیداری پدافند 
هوایی اســت. مردم متدین ما قدردان تاش های بی وقفه شما هستند، این را پاس 
بدارید. سردار شیرازی در این ارتباط تلفنی خواستار اباغ سام محبت آمیز و قدردانی 
رهبر معظم انقاب اسامی به آحاد کارکنان، فرماندهان و خانواده پدافند هوایی شد.
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 برگزاری عزاداری ها با رعایت پروتکل های بهداشتی در حرم رضوی   آستان:معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی از برگزاری مراسم عزای حضرت سیدالشهدا)ع( با رعایت پروتکل های بهداشتی در 
حرم رضوی خبر داد.محمد توکلی با اشاره به نظارت کامل خادمان بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی در حرم مطهر اضافه کرد: از ابتدای ماه محرم خادمان این بارگاه منور نظارت ویژه ای در استفاده از ماسک و مواد 

ضدعفونی کننده زائران داشته اند و بین تمام زائرانی که ماسک نداشتند ماسک و مواد ضدعفونی کننده توزیع کردند و داخل صحن ها نیز جایگاه های اهدای ماسک در نظر گرفته شده بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
سرپرست مدیریت ورزشگاه امام رضا)ع(: 

© jزیر سؤال بردن امکانات ورزشگاه امام رضا
بی اخالقی است

قدس آنالیــن: سرپرســت مدیریت 
ورزشگاه امام رضا)ع( گفت: این ورزشگاه 
یک ورزشگاه پیشرفته و با امکانات بسیار 
مناسب است و اظهارات برخی از افراد 
در خصــوص وضعیت چمن، ناعادالنه، 

بی اخالقی و غیرکارشناسی است.
مجید موالیــی در گفت وگو با خبرنگار 
قدس آنالیــن عنوان کرد: بســیاری از 

نخستین امکانات پیشــرفته ورزشگاه های ایران، ابتدا در ورزشگاه امام رضا)ع( به 
وجود آمده است. سقف، نور، ویژگی های زمین چمن، زهکشی و گرمایش از کف 
از جمله امکانات پیشــرفته این ورزشگاه است.وی ادامه داد: باید توجه داشت که 
چمن این ورزشگاه به همراه چمن بیشتر ورزشگاه های ایران به جز ورزشگاه هایی 
که در جنوب کشــور قرار دارند، چمن سردسیری است. به این معنی که رشد و 
تکثیر این چمن در زمین در هوای سرد صورت می گیرد.وی با بیان اینکه چمن 
ورزشــگاه امام رضا)ع( از نوع چمن پنج تخم اسپرت است، اظهار کرد: چمن پنج 
تخم اسپرت بیانگر این است که سه بذر از آن در تابستان رشد و نمو داشته و دو 
بذر دیگر در این فصل به خواب می روند. اما در زمستان این پنج بذر با هم فعال 
می شوند و شاهد چمنی درجه یک خواهیم بود. وی یادآور شد: با توجه به اینکه در 
مرداد  ماه شاهد برگزاری بازی های لیگ برتر در ورزشگاه امام رضا)ع( بودیم و فشار 
زیادی بر چمن وارد شده است، باز هم چمن این ورزشگاه در حال حاضر یکی از 
باکیفیت ترین چمن های تمامی ورزشگاه های ایران است. موالیی تأکید کرد: کنده 
شدن چمن در حین برگزاری بازی های فوتبال یک امر کامالً بدیهی است، چون 
ریشه چمن در برابر فشاری که کفش های استوک فوتبالیست ها به آن وارد می کند 
نمی تواند مقاومت کرده و از جا کنده می شود. در تمام ورزشگاه های معتبر دنیا این 
اتفاق می افتد و نمی توان از آن به عنوان نقطه ضعف نام برد. وی با اشاره به اینکه 
انتخاب ورزشگاه امام رضا)ع( به عنوان میزبان مسابقه فینال جام حذفی انتخاب 
سازمان لیگ است، افزود: این انتخاب با در نظر گرفتن تمامی شاخصه های فنی و 
فرهنگی صورت گرفته و اگر کسی منتقد است باید از سازمان لیگ انتقاد کند و نه 
اینکه ورزشگاه مجهز و به روز امام رضا)ع( را سیبل انتقاد قرار دهد. وی ابراز کرد: این 
ورزشگاه هنوز هم بسیاری از نخستین موارد را در خود جای داده است که موجب 
می شود تا سال ها، جذابیت های بازی در این ورزشگاه باقی بماند. یکی از مهم ترین 
جذابیت های این ورزشگاه زمین چمن آن است. این چمن با توجه به فصل دارای 
بهترین کیفیت است. تراکمی که اکنون در زمین چمن موجود است بسیار عالی است.

مدیر امور مجاورین آستان قدس رضوی خبر داد

 توزیع 7هزار کیلوگرم گوشت گرم©
 بین نیازمندان خراسان رضوی

آستان: مدیر امور مجاورین آستان قدس رضوی گفت: همزمان با دهه اول محرم 
و از محــل نذورات و موقوفات، 7 هزار کیلوگرم گوشــت گرم بین خانواده های 
نیازمند و محروم استان خراســان رضوی توزیع شد.هادی غالمی با بیان اینکه 
همزمان با روزهای سوگواری سید و ساالر شهیدان اباعبداهلل الحسین)ع( و دهه 
اول محرم 350 رأس گوسفند در شهر مشهد و 16 شهرستان خراسان رضوی با 
رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی مرتبط با پیشگیری از شیوع کرونا، قربانی 
و گوشت آن در میان خانوارهای کم برخوردار توزیع شد، اظهار کرد: از این تعداد 
170 رأس در شهر مشهد و 180 رأس در 16 شهرستان خراسان رضوی ذبح و 
گوشت آن بین اقشار بی بضاعت توزیع شد.وی در تشریح جزئیات اجرای این طرح 
مناسبتی اظهار کرد: کانون های مرکزی خدمت رضوی شهرستان های زیر پوشش 
طرح، ضمن خریداری گوسفند از همان شهر و کمک به اقتصاد منطقه، مراحل 
قربانی شــدن و توزیع را با رعایت پروتکل های بهداشــتی انجام دادند و گوشت 

قربانی را در میان خانواده های بی بضاعت از قبل شناسایی شده توزیع کردند.

و  چاپ  مؤسسه  کاشانی  قدس/مروج   
انتشارات آستان قدس رضوی یکی از قدیمی ترین 
مؤسسه های فرهنگی آستان قدس رضوی پس از 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران است. این 
مؤسسه در سال 136۲ تأسیس شد و هم اکنون 
با بیش از سه دهه فعالیت، بیش از 67 میلیون 
جلد کتاب در 14هزار و 650 عنوان تا پایان سال 
گذشته به چاپ رسانده است. از طرف دیگر پس 
از تأسیس مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم 
زیر نظر این مؤسسه، از اوایل سال 1389 تا تیر 
سال جاری، نزدیک به یک میلیون و 100هزار 
جلد قرآن کریم و حدود ۲میلیون و 300 هزار 
جلد کتاب ادعیه، برای استفاده در حرم مطهر 
امام هشتم)ع( و مجموعه آستان قدس رضوی 
توسط این مؤسسه چاپ و منتشر شده است. به 
مناسبت یازدهم شهریور ماه، »روز صنعت چاپ« با 
مدیرعامل مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس 
رضوی درباره فعالیت ها، اقدام ها و برنامه های پیش 
روی این مؤسسه به گفت وگو نشستیم. مهندس 
»مسعود فرزانه« در فضایی صمیمی پاسخگوی 
پرسش های ما بود. وی معتقد است تالش های 
زیادی در شرایط کرونایی در این مؤسسه صورت 
گرفته تا فعالیت های چاپی و انتشاراتی این مؤسسه 
به نحو مطلوب در این شرایط خاص انجام شود.

آنچــه در ادامــه می خوانید برش هایــی از این 
گفت وگو است. 

608هزار زیارت نامه و ادعیه تک برگی »
منتشر کرده ایم

همان طور که از آغاز شــیوع بیمــاری کرونا از 
سوی مسئوالن مربوط اعالم شد، به دلیل رعایت 
پروتکل های بهداشتی، استفاده از »قرآن و کتب 
ادعیه حرم« برای زائران میســر و مقدور نبود و 
متناســب با سیاســت های جدید آستان قدس 
رضوی مؤسســه چاپ و انتشارات از اسفند سال 
98 تاکنون در چندین مرحلــه زیارت نامه های 
تک برگی، زیارت امین اهلل، زیارت رجبیه، شــرح 
دعــای هفتم صحیفــه ســجادیه، دعاهای ماه 
مبــارک رمضان و.... را در حــدود 608هزار عدد 
چاپ و تحویل بارگاه مطهر رضوی داده است. از 
طرف دیگر این مؤسسه تولیدات ویژه در شرایط 
کرونایی هم داشته اســت. مطابق با مصوبات و 

سیاست های آســتان قدس رضوی این مؤسسه 
اقدام به تولید و چاپ زیارت نامه های اشاره شده 
در سه قطع A4، بروشوری و دفترچه ای نیز کرده 
است. بخش دیگر فعالیت های مؤسسه در روزهای 
کرونا، تأمین محصوالت فرهنگی مورد نیاز حرم 
مطهر در مناسبت های ویژه این دوران بوده است، 
مناســبت هایی مانند: دهه کرامت، دهه والیت، 
عید ســعید غدیر خم و دهــه اول ماه محرم که 
چندین کتاب، پوســتر، کارت پستال تبریک و... 
تقریباً در تعداد بیش از یک میلیون و 137 هزار 
عدد چاپ و برای رفع نیازهای چاپی زائران تحویل 
معاونت های تبلیغات اســالمی و اماکن متبرکه 

حرم مطهر رضوی شده است.

چاپ 15 عنوان کتاب برای عتبه مقدسه علوی »
این مؤسسه در سال98 توانست نسبت به صادرات 
محصــوالت چاپی بــه ویژه در حــوزه کتاب به 
کشورهای همجوار اقدام کند به گونه ای که میزان 
رشــد ریالی صادرات محصوالت چاپی نسبت به 
سال پیش از آن حدود 96 درصد افزایش داشته 
اســت. از طرف دیگر در مورد صادرات کتاب نیز 
در ســال گذشــته حدود 400 هزار جلد کتاب 
دانشگاهی و آموزشی برای مراکز تحصیلی کشور 
افغانستان تولید و ارسال شد و عالوه بر این، برای 
عتبه مقدس علویه در شهر نجف اشرف در کشور 
عراق نیز حدود 15 عنوان کتاب در سال گذشته 

چاپ و تحویل آن عتبه مقدس شد.

طرح تعویض قرآن های مستعمل مساجد کشور»
ما در این دوران بیکار ننشســته ایم. چندین کار 
مهم و قابل توجه در همین روزها در این مؤسسه 
انجام شده اســت. یکی از این فعالیت ها، »طرح 
 تعویض قرآن های مستعمل مساجد کشور« است.

بر اســاس این طرح که از اســفندماه 98 آغاز و 
همچنان نیــز ادامه دارد با هماهنگی و همکاری 
مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی مقرر شده 
اســت که قرآن های فرسوده و مستعمل مساجد 
کشور با اســتفاده از ظرفیت خادمیاران رضوی 
موجود در اســتان های مختلف، جمــع آوری و 
متناســب با وضعیت قرآن های مربــوط، قرآن 
جدید چاپ و به مســاجد اهدا شــود. در همین 
راســتا، حدود 90هزار جلد قرآن کریم در قطع 

رقعی با خط عثمان طه و ترجمه حجت االسالم 
والمسلمین حسین انصاریان چاپ و تحویل مرکز 
قرآن کریم آســتان قدس رضوی برای توزیع در 

مساجد سراسر کشور شده است.
چاپ یک قــرآن نفیس در قطــع رحلی بدون 
ترجمه روی کاغذ گالسه 135 گرمی به صورت 
هفت رنگ با کیفیت فاخر و با رعایت تمامی موارد 
کیفی از جمله تأمین مواد مصرفی مرغوب و نیز 
رعایت تمام اســتانداردهای الزم تعریف شده در 
صنعت چاپ، یکی دیگر از این فعالیت هاســت 

که عملیات چاپــش در این 
مؤسسه در حال انجام است. 

چاپ نسخه نفیس »کلیات »
سعدی« کتابخانه ملک 

شــروع عملیات چاپ نسخه 
نفیس کتاب »کلیات سعدی« 
با کیفیت هشــت رنگ یکی 
دیگر از اقدام های این مؤسسه 

در شرایط کرونایی به حساب 
می آید. نمونه اصلی این کتاب 
متعلق بــه کتابخانــه و موزه 
ملی ملک وابســته به آستان 
قدس رضوی در شــهر تهران 
بوده که با همــکاری چندین 
سرمایه گذار، عملیات بازنشر آن 
به عنوان یک اثر نفیس هنری 
از ابتدای شــهریور سال جاری 
در این مؤسســه شروع شده و 
تست های اولیه و چاپ جلد آن 
نیز به اتمام رسیده است. همین 
جا باید به چاپ کتاب »منتخب 
ادعیه جدید مربــوط به حرم 
مطهر رضوی« با محتوای جدید 

و در اندازه و قطع رقعی و با استفاده از کاغذ گراماژ 
پایین )وزن کم( برای سهولت استفاده زائران در 
حرم مطهر رضوی نیز اشاره کنم که فعالً در چاپ 
اول این سفارش که در اســفندماه 98 به پایان 
رســید، حدود ۲0 هزار جلد از این کتاب چاپ و 
تحویل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی داده شــده که پس از شرایط کرونا مورد 

استفاده قرار می گیرد. 

تدوین برنامه های »
تاب آوری در شرایط 

اقتصادی کشور
صنعت چاپ، جزو صنایع متأثر 
با تأثیر باال از شرایط کرونایی در 
ایران است، زیرا بخش عمده ای 
از مشــتریان که همان ناشران 
هستند در وضعیت فعلی دچار 
محدودیت یا تعطیلی واحدهای 
خود شده اند و این موضوع بر روند 
فعالیت صنعت چاپ کشور تأثیر 

منفی داشته است.
 به همین دلیل و به منظور ایجاد 
توانایی مقاومت در برابر بحران ها و 
ریسک های ناشی از دوران کرونا، 
تدوین برنامه های تــاب آوری در 
اقتصادی کشور،  شــرایط خاص 
مدیریــت فعلی بحــران کرونا و 
چگونگی مواجه شدن با تبعات آن، 
پنج حوزه مهم در این زمینه مورد 
توجه قرار گرفت کــه عبارت اند 
از: »ســرمایه های انسانی«، »حفظ 
مشــتریان و مخاطبان«، »زنجیره 
تأمین مــواد اولیــه و مصرفی«، 
»مدیریت موارد مالی« و »ایجاد شــیوه های نوین 

کسب و کار متناسب با شرایط کرونایی«.
در حوزه سرمایه انسانی؛ تضمین تداوم اشتغال 
کارکنان تا زمان تغییر شرایط کرونا، برنامه ریزی 
برای جانشین سازی افراد مبتال به کرونا، انجام 
برنامه های حمایتی معیشــتی، اجرای مصوبات 
دورکاری کارکنــان، تأمیــن اقالم بهداشــتی 
)ماســک، دســتکش، محلول های ضدعفونی 

کننــده و...(، تعریــف شــیفت ها و نوبت های 
 کاری شناور و... انجام پذیرفت. در حوزه حفظ 
مشــتریان و مخاطبــان نیز تمرکــز بر تأمین 
نیازهای مشتریان و مخاطبان کلیدی و مؤثر از 
جمله آستان قدس رضوی و به ویژه حرم مطهر 
امام هشتم)ع( و مؤسسه های فرهنگی این نهاد 
مقــدس، اولویت بندی خدمــات و محصوالت 
برای پاســخگویی سریع و بهنگام به مشتریان، 
پیش بینی تغییرات ایجاد شده در حوزه کسب و 
کار صنعت چاپ و رفتار و انتظارات مخاطبان، 
انجام فعالیت های تبلیغــی برای حفظ فروش 
با توجه به شــرایط کرونایی و... صورت گرفت. 
توجــه به زنجیره تأمین مــواد اولیه و مصرفی 
نیــز برای این مؤسســه مهم بوده اســت و در 
این زمینه، طراحی، برنامه ریزی، اجرا و کنترل 
عملیات مرتبط با زنجیره تأمین متناسب با فضا 
و شــرایط جدید صنعت چاپ کشــور، بررسی 
امکان دسترســی به تأمین کننــدگان جدید، 
همــکاری و ارتباط نزدیک تر با تأمین کنندگان 
برای کاهش موانع تأمین کاال، یافتن راهکارهای 
جدید با هدف جلوگیری از وقفه در تأمین کاال 
و... از جمله موضوعات مهم این حوزه است که 
به آن ها توجه جدی شــد. در کنار این موضوع، 
مدیریت مــوارد مالی به عنوان چهارمین حوزه 
در فعالیت های این مؤسسه با کاهش هزینه های 
غیرضروری، توقف سرمایه گذاری در فعالیت ها با 
اولویت پایین و... انجام شد و در زمینه پنجمین 
حوزه یعنی ایجاد شیوه نامه های نوین کسب و کار 
با شرایط کرونایی هم کشف فرصت های جدید 
در کنار بهره برداری از مزیت های فعلی و تدوین 
سناریوهای مختلف برای مدیریت شرایط کرونا 
در این مؤسسه مورد توجه اساسی قرار گرفت.

بخش عمده ای 
از مشتریان 

صنعت چاپ که 
ناشران هستند 

در وضعیت فعلی 
دچار محدودیت یا 
تعطیلی واحدهای 
خود شده اند و این 

موضوع بر روند 
فعالیت صنعت 

چاپ کشور تأثیر 
منفی داشته است

بــــــــرش

مدیرعامل مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی در گفت وگو با قدس:

 شرایط کرونایی را در حوزه چاپ مدیریت کردیم

خـــبر
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تاریخ مزایده پنجشنبه مورخ 99/06/20 ساعت 10 صبح 
آخری�ن مهل�ت ارائه پیش�نهادات : س�اعت 9 صبح روز پنجش�نبه مورخ 

99/06/20
جه�ت كس�ب اطالعات بیش�تر و دریافت فرم ش�ركت در مزایده با تلفن 
05138421523 تماس حاصل و یا به آدرس بلوار بعثت احمدآباد ،  بین 
رضا وطالقانی پالك 50  مراجعه فرمایید به پیش�نهادات مبهم – مش�روط و 

فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
س�ازمان موقوف�ات مل�ك در رد ی�ا قب�ول ی�ک ی�ا كلی�ه پیش�نهادات 

مختاراست 

آگهی مزایده فروش نقدی 35 راس جوانه پروار هلشتاین

سازمان موقوفات ملك

س
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90
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آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران جهت نصب  و راه اندازی تجهیزات رادیویی بی سیم 
آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به شناسایی، ارزیابی و تعیین اولویت پیمانکاران واجد شرایط درخصوص 
»نص�ب و راه ان�دازی تجهیزات رادیویی بی س�یم« اقدام نماید، لذا واجدین ش�رایط جهت مش�اهده كامل متن 
آگه�ی و ش�رایط ب�ه آدرس http://dev.razavi.irبخش مناقصات مراجعه و حداكثر تا س�اعت 12:30 روز پنجش�نبه 
مورخ1399/06/20 مدارک و مستندات مربوطه به آدرس: مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مركزی آستان قدس رضوی، دبیرخانه 

معاونت مالی و پشتیبانی آستان قدس رضوی كد پستی 9133743588 تحویل نمایند. 
در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن های 05138795555 یا 05132001053 تماس حاصل نمایید. 
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»آگهی ارزیابی كیفی پیمانکاران تامین خودرو«
 آس�تان قدس رضوی در نظر دارد جهت انجام امور س�رویس دهی نس�بت به تامین خودروی اجاره ای با راننده 
از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای از بین شركت های واجد شرایط، اقدام نماید. لذا به منظور ارزیابی كیفی 
www.dev.razavi. پیمانکاران ، از كلیه شركت های واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد به نشانی
ir مراجعه و حداكثر تا مورخ 1399/6/16 نسبت به تکمیل و تحویل اسناد به آدرس مشهد چهارراه شهداء ، سازمان مركزی آستان 

قدس رضوی، دبیرخانه معاونت مالی و پشتیبانی اقدام فرمایند.
 جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 05132001113 و 05132001519 تماس حاصل فرمایند.
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»آگهی ارزیابی كیفی پیمانکاران تامین نیرو«
 آس�تان ق�دس رضوی در نظ�ر دارد تامین نی�روی خدماتی مورد نیاز خ�ود را از طریق مناقص�ه دو مرحله ای به         
شركت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا به منظور ارزیابی كیفی پیمانکاران ، از كلیه شركت های واجد شرایط 
دعوت بعمل می آید جهت دریافت اس�ناد به نش�انی www.dev.razavi.ir مراجعه و حداكث�ر تا مورخ 1399/6/16 
نس�بت به تکمیل و تحویل اس�ناد به آدرس مش�هد چهارراه شهداء ، سازمان مركزی آس�تان قدس رضوی، دبیرخانه معاونت مالی 

پشتیبانی اقدام فرمایند.
 جهت كسب  اطالعات بیشتر با شماره تلفن 05132001113 و 05132001519 تماس حاصل فرمایند.

كشاورزی  موسسه  ادغام  تغییرات  آگهی   
به  تجاری  غیر  موسسه  چناران  وموقوفات 
شماره ثبت 1 و شناسه ملی 10960020410

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
موسسه   1398,10,01 مورخ  مشترک  العاده 
شركت  در  چناران  وموقوفات  كشاورزی 
كشاورزی رضوی )سهامی خاص (به شماره 
ثبت 68474 و شناسه ملی 10101364297 
ادغام و منحل شد و مطابق قوانین جاری 

نیاز به ختم تصفیه ندارد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران 

)963774(
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به اطالع می ر س�اند به اس�تناد مصوب�ه مجمع عموم�ی فوق العاده 
مورخ 1399/06/01  مقرر گردید سرمایه شركت از طریق صدور 
س�هام جدید از مبل�غ 50.000 میلی�ون ریال به مبل�غ 670،207 
میلیون ریال، منقسم به 670،207،000 سهم 000ر1 ریالی به شرح 

زیر افزایش یابد:
1(سرمایه فعلی شركت: 50،000،000،000 ریال،

2(مبلغ افزایش سرمایه: 620،207،000،000 ریال،
3(مبلغ سرمایه پس از افزایش: 670،207،000،000 ریال

4(ارزش اسمی هر سهم: 1.000 ریال
5(تعداد سهام عرضه شده: 620،207،000 سهم،

6(نوع سهم: عادی با نام
از  ش�ركت  س�رمایه  افزای�ش  س�رمایه:  افزای�ش  7(مح�ل 
ری�ال   200.000.000.000 مبل�غ  ب�ه  انباش�ته   س�ود  مح�ل 
س�هامداران  ش�ده  ح�ال  مطالب�ات  و  نق�دی  آورده  و 
ش�د. خواه�د  انج�ام  ری�ال   420.207.000.000 بمبل�غ 
8(ب�ه ه�ر صاح�ب س�هم، در ازای ه�ر 100 س�هم متعلق�ه در 
تق�دم  ح�ق   1240 ح�دودا  تع�داد   ،  1399/06/01 تاری�خ  
تع�داد  اس�ت  بدیه�ی  می گی�رد.  تعل�ق  جدی�د  س�هم  خری�د 
دقی�ق س�هام و ح�ق تقدمه�ای متعلق�ه ه�ر س�هم در گواهینام�ه 
اع�الم خواه�د ش�د.  ب�ه س�هامداران  و  تق�دم محاس�به  ح�ق 
9(س�هامدارانی كه ظ�رف مدت 15 روز از تاریخ انتش�ار آگهی به 
علت تغیی�ر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را 
دریافت ننمایند، می توانن�د جهت دریافت گواهینامه مربوطه به 

آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
10(مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از 

تاریخ انتشار این آگهی می باشد.

11(س�هامداران محترمی كه تمایل به استفاده از حق تقدم خود 
دارند، حس�ب م�ورد باید بر اس�اس موارد بیان ش�ده زیر اقدام 

نمایند: 
•سهامدارانی كه به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، 
فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین 
نمی  كند، می بایس�ت ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه التفاوت 
آن را به حس�اب شماره 0308349316008  این شركت نزد بانک 
صادرات شعبه بلوار وكیل آباد مشهد كد 1889 )قابل واریز در كلیه 
ش�عب بانک صادرات (واریز و رس�ید بانکی مربوطه را به انضمام 
گواهینام�ه حق تقدم خرید س�هام جدید، ظرف مهلت اس�تفاده 
از حق تقدم، با پس�ت سفارش�ی به نشانی مش�هد بلوار جانباز بین 
جانباز یک و سه ، مركز خرید نیکا طبقه پنجم واحد 507 كد پستی                                                                                                                                       
11979-91976  ارس�ال نم�وده و یا مدارک را مس�تقیمًا به دفتر 
مركزی ش�ركت واق�ع در آدرس فوق  تحویل و رس�ید دریافت 

نمایند.
•تذك�ر بس�یار مهم : پذیره نویس�ان محت�رم حتم�ا در فیش های 
واریزی بجای شناسه پرداخت ، سهامداران حقیقی كد ملی خود 
و س�هامداران حقوقی شناس�ه ملی خود را قید نماید در صورت 

عدم ثبت آن مسئولیتش متوجه سهامداران محترم میباشد. 
•س�هامدارانی ك�ه به موج�ب گواهینامه ح�ق تقدم خرید س�هام 
جدی�د، دارای مطالبات به میزان بهای س�هام جدید می باش�ند، 
می بایس�ت ظرف مهلت مق�رر ضمن تکمیل گواه�ی حق تقدم، 
مبن�ی بر اعالم موافقت با تبدیل مطالبات به س�رمایه، مراتب را با 
پس�ت سفارشی به نشانی مشهد بلوار جانباز بین جانباز یک و سه ، 
مركز خرید نیکا طبقه پنجم واحد 507 كد پستی 11979- 91976 
ارس�ال نموده و یا مدارک را مس�تقیمًا به دفتر مركزی ش�ركت به 

آدرس فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.
12(در ص�ورت ع�دم تمای�ل ب�ه مش�اركت در افزایش س�رمایه، 
س�هامداران می توانن�د در مهل�ت تعیین ش�ده ب�رای واگ�ذاری 
ح�ق تق�دم خود  به س�ایر متقاضیان  به دفتر امور س�هام ش�ركت 
مراجع�ه نماین�د . خری�داران نهای�ی می بایس�ت قب�ل از پای�ان 
مهلت پذیره نویس�ی نسبت به واریز بهای س�هام جدید به حساب 
ش�ماره 0308349316008  این ش�ركت نزد بانک صادرات شعبه 
بل�وار وكی�ل آب�اد مش�هد ك�د 1889 )قاب�ل واریز در كلیه ش�عب 
بان�ک ص�ادرات (اقدام كرده و رس�ید بانکی مربوط�ه، به انضمام 
گواهینام�ه ح�ق تق�دم خری�د س�هام جدی�د را ظ�رف مهل�ت 
مقرر با پس�ت سفارش�ی به نش�انی مش�هد بلوار جانباز بی�ن جانباز 
ی�ک و س�ه ، مركز خرید نی�کا طبقه پنج�م واحد 507 كد پس�تی

 11979 – 91976 ارسال نموده و یا مدارک را مستقیمًا به دفتر مركزی 
ش�ركت واقع در آدرس ف�وق  تحویل و رس�ید دریافت نمایند.

 بدیهی اس�ت در صورت عدم ارسال مس�تندات یاد شده یا عدم 
واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت. 

 13(ح�ق تقدمهای اس�تفاده نش�ده ظرف مهلت مق�رر 60 روز از 
تاریخ انتش�ار این آگهی و همچنین پاره س�هم های ایجاد ش�ده، 
توس�ط ش�ركت با رعایت قانون تجارت  از طری�ق  حراج  عرضه 
گردیده و وجوه حاصل از فروش سهام پذیره نویسی نشده، پس 
از كس�ر هزینه های مرتبط با فروش، حداكثر ظرف مدت 15 روز 
كاری پ�س از ثبت افزایش س�رمایه ن�زد مرجع ثبت ش�ركتها، به 

حساب دارندگان 
حق تقدمها و پاره سهم های یاد شده، واریز خواهد شد.

هئیت مدیره شركت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان 
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آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه  شركت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان )سهامی خاص (  به شماره ثبت 20361 و شناسه ملی 10380358710



w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران 4

 »درآمدی به فهم عقل گرایی« منتشر شد اندیشه: »درآمدی به فهم عقل گرایی« تألیف چارلی هیوِنَمن با ترجمه ایمان عباس نژاد به همت انتشارات کتاب طه منتشر شد. نویسنده بر آن است که دوگانه رایج 
عقل گرایی تجربه گرایی عمیقاً ناصواب است و حد و مرز قاطعی میان این دو جنبش وجود ندارد. با این حال می کوشد وجه مشترک فیلسوفان معروف به عقل گرا را تبیین کند و از اختالفات مهم آن ها در اخالق، سیاست 

و الهیات پرده بردارد.خواننده با مطالعه این کتاب با سه فیلسوف مهم عصر مدرن )دکارت، اسپینوزا، الیب نیتس( آشنا می شود و فهم جامع و در عین حال مختصری از همه حوزه های اندیشگی آن ها بدست می آورد.

 آقامیری و تشدید دوگانگی ©
در جامعه و پیش فرض های آن

دهه محرم و وعظ های مختلفی که در منابر در این ایام ایراد می شود را می توان 
مهم ترین ابزارهای ترویج دینداری، مناســک و معرفت زایی دینی در جامعه به 
حســاب آورد. شکی نیست که تأثیر همین منابر و خطابه های متفکرانی چون 
مرحوم شــریعتی، مرحوم طالقانی، شهید مطهری و شخص آیت اهلل خامنه ای 
در دهه های 40 و 50 در شــکل گیری انقالب و آماده کردن بسترهای آن نقش 
غیرقابل انکاری داشته است. در بازه پس از انقالب نیز منابر و خطابه ها توانستند 
تأثیرات خود را در دفاع مقدس و حکمرانی کشــور به خوبی نشان  و عقالنیت 
اجتماعی و دینی در جامعه را رشــد دهند. اما پس از به وجود آمدن بستر صفر 
و یک ها یا همان عصر تکنولوژی و پیام رسان و پلتفرم های ارتباطی مختلفی از 
وایبر و تلگرام گرفته تا اینستاگرام، شرایط تغییر کرد؛ مثاًل اگر قباًل یک مراسم 
خطابه و سخنرانی با حضور 5 هزار نفر برگزار می شد امروزه این تعداد می توانست 
تا میلیون ها نفر برسد و همین را در محرم امسال شاهد بودیم. مجموع اتفاقات 
تشــدیدکننده برای حضور در این فضا، تعداد شرکت کنندگان در این مراسم ها 
را نامحدود کرد و یک پایان باز را مقابل آن ها گشود که افراد در هر زمان و هر 
مکانی می توانستند به این فضا وارد شوند و پای این حرف ها بنشینند. مثاًل انتشار 
بخشی از سخنرانی آقای پناهیان در همین فضا، گفت وگوها و جدال های زیادی 
را در حول خودش شــکل داد یا نمونه عینی تر آن صحبت های حسن آقامیری 
بــود که تا امروز بیش از 2 میلیون بازدیدکننده تنها در صفحه خود او داشــته 
است. آنچه در این میان اهمیت دارد نه تعدادبازدیدکننده، بلکه بُرد و عمقی است 
که منابر می توانند با بهره گیری از این فضا بدســت بیاورند. فارغ از بازدید چند 
میلیونی سخنرانی آقامیری، در سه ساحت می توان این خطابه را مورد بررسی 
قرار داد. ساحت اول، ساحت نشر و انتشار این سخنرانی توسط کسانی است که 
در جامعه، به اصطالح اهل فرهنگ و جامعه علوم انسانی محسوب نمی شوند ولی 
این ســخنرانی از طرف آن ها مورد پذیرش قــرار می گیرد و تلنگر می خورند و 
می گویند این سخنرانی آقامیری اخالقی و دقیق بوده و بر وضعیت فعلی جامعه 
ما مصداق دارد. در ساحت دوم، اهالی فرهنگ و علوم انسانی خوانده هستند که به 
کل این سخنرانی را نفی نمی کنند، ولی آن را فاقد بار علمی و اعتبار فنی و حتی 
کمی و کیفی می دانند و آن را سلبریتی گونه تلقی می کنند که فردی در آن سعی 
می کند داد بزند و با پیش کشیدن حرف های جذاب، مخاطب جذب کند. از این 
حیث در نظر آن ها  می توان خطیب را در رده یک سلبریتی یا خواننده قرار داد. 
ساحت سوم نیز سیاسیون و بخشی از احزاب هستند که درصدد بهره برداری از 

این سخنرانی ها یا نقد آن با بازنشر آن هستند.
 با در نظر داشــتن این سه ساحت باید خوانش و بازخوانی این سخنرانی را که 
در مقام نقد قشر مذهبی و جریان حزب اللهی است بیشتر مورد بررسی قرار داد. 
در این چند دقیقه ای که آقامیری در حال نقد قشر مذهبی است شاید به عنوان 
یک ناقد دلسوز و یک شخصیت منبری از چارچوب فکری شیعه می خواهد به 
نقد او توجه کنند اما به نظرم نتیجه حاصل از این سخنان با آنچه در نظر او است 
کاماًل فرق دارد. مرحوم مطهری در جایی نقل می کند شیوه امر به معروف و نهی 
از منکر ما درســت نیست و دالیلی از جمله عدم تخصص ما در بسیاری از امور 

چون مردم شناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی را ذکر می کند. 
به نظر، انتقادهای حســن آقامیری نیز چنین نقدی را باید پذیرا باشند؛ یعنی 
به خاطر نداشتن سواد کافی فقهی و فلسفی یا حتی کنش عقالیی اجتماعی، 
به جای اینکــه حرف او به جریان مذهبی تلنگر بزند، شــکاف ها را عمیق تر 
می کند. در جامعه امروز ما که مدام در حال بازسازی یزید و امام حسین )ع( 
اســت و هر کسی از ظن خود، دیگری را یزیدی و خودش را حسینی می داند 
و این دیگری تا ســطح جامعه و حکومت نیز گســترش پیــدا می کند، برای 
پرکردن شــکاف ها باید با دقت نظر بیشــتری مباحث را مطرح کرد تا جامعه 
به هم نزدیک تر شــود و برای مطلوب کــردن فضا، من و دیگری را به تأمل و 
گفت و گوی صحیح برای تعامل بیشــتر در جامعه وا دارد. ابزار اینستاگرام در 
دست امثال آقامیری بیشتر از آنکه به سمت و سوی حل مسائل جامعه حرکت 
کند، بیشــتر همچون شمشیری در زخم ها و شکاف های جامعه فرو می رود و 

آن ها را گسترش می دهد.

 اندیشــه/ فاطمی نژاد   زیارت به عنوان یکی 
از مهم ترین مناســک دینــی و عبادی به خصوص 
در میان مســلمانان، جایگاهی ارزشمند دارد که 
آثــار فراوانی نیز از جهــات گوناگون بر آن مترتب 
است. برخی از اندیشــمندان بر این باورند زیارت 
تأثیر انکارناپذیری بر ســالمت روح و جســم زائر 
دارد که ســازوکار این تأثیــرات را می توان از بعد 
روان شناسی مورد بررســی قرار داد. از آنجایی که 
زیارت برآیندی از گرایش های عاطفی و شــناخت 
محسوب می شــود و به همین دلیل خاستگاه آن 
را قلب انسان معرفی می کنند، بر آن شدیم که در 
مورد تأثیرات روان شــناختی زیارت بر روح و روان 
زائران با حجت االسالم مجتبی حیدری، نویسنده 
کتاب »درآمدی بر روان شناسی زیارت« گفت وگو 

کنیم که در ادامه می خوانید. 

از    جناب حیدری! روان شناســی زیارت 
چه جهاتی مورد اهمیت است و می تواند چه 
کمکی به بهبود دینــداری یا آداب آن انجام 

دهد؟
روان شناســي زیــارت را مي تــوان شــاخه اي از 
روان شناسي دین به حساب آورد که به صورت ویژه 
بر زیارت متمرکز مي شود. در روان شناسي زیارت، 
این عمل از جنبه هایي ماننــد انگیزه هاي زیارت، 
عوامل روان شــناختي تأثیرگذار بر کیفیت زیارت، 
آسیب هاي روان شناختي زیارت، حاالت هیجاني و 
عاطفي زائران و... سخن به میان مي آید. مطالعه این 
جنبه ها براي زائران و گردانندگان امور حج و زیارت، 
سودمند بوده و به آنان در افزایش بهره مندي از عمل 

خود کمک شایاني مي کند.

به عنوان مقدمه ای بــرای ورود به بحث   
بفرمایید زیارت چه تأثیرات روان شــناختی 
دارد؟ ایــن تأثیرها چقدر با روایات ما تطابق 
دارد و چه میزان حاصل پژوهش های علمی 

است؟
هر چند درباره خود زیارت مطالعات و پژوهش های 
زیادی انجام شــده اما به نظر، ابعاد روان شناختی 
زیارت مورد غفلت واقع شــده است. زیارت، اماکن 
مقدس از کعبــه و به اصطالح خانــه خدا گرفته 
تــا حرم های معصومیــن)ع( و امامــزادگان را در 

برمی گیــرد که بنده در پژوهشــکده حج و زیارت 
به این مســئله در دیدگاه اسالمی پرداخته ام، چرا 
که در ادیان دیگر نیز اماکن مقدسه و بحث زیارت 
وجود دارد که پژوهشــگران غربی به این مسئله از 
این جهت نیز نگاه کرده اند. بحث های روان شناسی 
زیارت را می توانیم بعدی از ابعاد روان شناسی دین 
بدانیم. بسیاری از مباحث روان شناسی زیارت شاید 
به صورت طبیعی حاصل شود اما مباحثی از قبیل 
انگیزه زائران بعضاً نیازمند هستند، یعنی نظام تعلیم 
و تربیــت ما باید وارد این مباحث شــود. نوع نگاه 

زائر به شــخص زیارت شونده و جایگاه او از مباحث 
مهمی اســت که در روان شناسی زیارت باید مورد 
توجه واقع شود، چرا که به شدت بر کیفیت زیارت 
اثرگذار است. بررســی حاالت هیجانی زائران مثاًل 
به دست آوردن حالت خشــوع و تواضع حاصل از 
ابهت مکان مقدس، به یاد آوردن گذشته و رفتارها 
و اعمال زشت و احساس شرم کردن به این واسطه 
یا دست یافتن به احســاس شکرگزاری از مواردی 
هستند که باید در مبحث روان شناسی زیارت آن ها 
را مورد توجه قرار داد. درباره نتایج و کارکردهایی که 

زیارت از نظر روانی می تواند بر 
زائر داشــته باشــد همچنین 
می توان این مــوارد را در نظر 
داشت که برخی پس از زیارت، 
احساس خود مهارگری و خود 
نظم جویــی را در خود تقویت 
می کننــد، برخی احســاس 
هویت خودشــان را آنجا پیدا 

و ســعی می کنند با این کار به 
زندگــی خود معنا ببخشــند و 
افــراد دیگری کمک  به  زیارت 
می کند تــا معنــای معقول و 
درســتی برای زندگی خود پیدا 

کنند. 

شما در کتاب »روان شناسی   
زیارت« مباحث را بیشتر حول 
گزاره های دینی شکل داده اید 

یا پژوهش های علم روان شناسی را مدنظر قرار 
داده اید؟

من در نوشته خود بیشتر بر آیات و روایات و تفاسیر 
تکیه کرده ام اما در بسیاری از مباحث، اندیشمندان 
روان شناســی دین به آن هــا پرداخته و تحقیقات 
تجربی و میدانی زیادی برای این مسائل انجام شده 

است. 

آیا تاکنون از منظر روان شناسی اجتماعی   
نیز به مسئله زیارت پرداخته شده است؟

روان شناســی اجتماعی حدفاصلی میان مباحث 
جامعه شناسی و روان شناســی است. رفتار فرد در 
جمــع در زیارتگاه ها نیز از همین نظر اهمیت پیدا 
می کند که این مناســک در میان جمعی از زائران 
و بعضاً برنامه های مشترکی میان آن ها برای زیارت 
انجام می شــود. باید گفت حجــم کارهایی که در 
خصوص روان شناســی زیارت انجام گرفته بسیار 
ناچیــز بوده که به تبع آن توقعی نیز برای پژوهش 
در مورد روان شناسی اجتماعی زیارت نباید داشت. 

از میان سه رویکرد پیشگیری، درمان یا   
تقویت عناصر مثبت یا منفی، زیارت در کدام 

نقش بیشتر ظاهر می شود؟

زیارت در همه این مواردی که ذکر 
شد، می تواند مؤثر باشد. زیارت به 
طور کلی در هویت یابی زائر نقش 
اساســی ایفا می کند؛ عالوه بر این 
در اینکه فرد خودش را بشناسد و 
بتواند نقــاط قوت و ضعف خود را 
پیدا و عیوبش را اصالح کند، نقش 
بسزایی دارد. مضاف بر آن به تبع 
پیشگیری  اصالح شخصیت، بحث 
مطــرح می شــود؛ چرا کــه وقتی 
ایرادهای شخصیتی ما اصالح شوند، 
خیلــی از رفتارها را انجام نخواهیم 
داد. در کنار این هــا بعد درمانی را 
نیز باید مدنظر داشت. زمانی که فرد 
دچار رفتارهای غلطی شــده است، 
زیارت می تواند ســبب شود فرد در 
آن به عنوان یک نقطه برگشــت، 
برگردد و احســاس پشیمانی کرده 
و انگیزه خود را برای بازنگشــتن به آن رفتارها را 
بازیابی کند. به طور کلی احساس ارتباط با خدا یا 
ولی خدا سبب ایجاد آرامش در انسان می شود که 
اضطراب و تنش و آشفتگی درون انسان را برطرف 
می کند و می تواند نقش اساسی در حل مشکالت 

زائران داشته باشد. 
 
اشاره شما به ضرورت بحث آموزش زائران   

این پرسش را به وجود می آورد که سازوکار 
این امر چگونه و در چه مقطعی ممکن است؟

بخش زیادی از این کار پیش از زیارت و در فضای 
خانواده هــا انجام گیرد. این نکته را نیز باید مدنظر 
داشت که جامعه ما جامعه ای مذهبی است که اکثر 
قریــب به اتفاق افراد در آن کــم و بیش به زیارت 
می روند و به شکلی همه افراد با این مسئله درگیر 
هســتند؛ پس به عنوان یک مسئله همه شمول و 
عمومی باید دســتگاه هایی چون صداوسیما و نهاد 
آموزشــی ما در این مسئله ورود کنند. به هر حال 
باید از هر ظرفیتی برای آموزش در این زمینه بهره 
بــرد که یکی از این ظرفیت ها، مکان هایی در کنار 
همان مضجع شریف یا عتبه مقدسه و قالب هایی 
چون سخنرانی و مشاوره است تا سالمت روحی و 

روانی زائران بیش از پیش رعایت شود.

گفت و گو با حجت االسالم مجتبی حیدری مؤلف کتاب »درآمدی بر روان شناسی زیارت«

نقش اساسی زیارت، هویت یابی زائر است

احساس ارتباط با 
خدا یا ولی خدا 

سبب ایجاد آرامش 
در انسان می شود 

و اضطراب، تنش و 
آشفتگی درون انسان 

را برطرف می کند

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  سه شنبه 11 شهریور 1399  12 محرم 1442 1 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9332

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 سیدجواد نقوی

معرفی کتاب »درآمدی بر روان شناسی زیارت«
یکي از زمینه هاي مطالعــه در بحث زیارت، 
بررسي آن از بعد روان شناختي است که به آن 
روان شناسي زیارت گفته مي شود. روان شناسي 
زیارت را مي توان شاخه اي از روان شناسي دین 
به حســاب آورد که به صورت ویژه بر زیارت 
متمرکز مي شود. در روان شناسي زیارت، این 
عمل از جنبه هایــي مانند انگیزه هاي زیارت، 
عوامل روان شــناختي تأثیرگــذار بر کیفیت 
زیارت، آســیب هاي روان شــناختي زیارت، 
حاالت هیجاني و عاطفي زائران و... سخن به 

میان مي آید. مطالعه این جنبه ها براي زائران 
و گرداننــدگان امور حج و زیارت، ســودمند 
بــوده و به آنان در افزایش بهره مندي از عمل 
خود کمک شــایاني مي کند. بر این اساس، 
کتاب درآمدی بر روان شناسی زیارت، نوشته 
حجت االســالم مجتبی حیدری به بررسي 
روان شناسي زیارت مي پردازد و درصدد است 
با بهره گیري از آموزه هاي روان شناسي و نیز 
منابع دیني، زیارت را از بعد روان شــناختي 

مطالعه کند.

سازه  راه  راژان  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29342 

و شناسه ملی 10380445948

عمومی              مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
تصمیمات   1399,04,30 مورخ  العاده  فوق 
ذیل اتخاذ شد : - آدرس شرکت از محل 
رضوی  :خراسان  جدید  آدرس  به  فعلی 
شهید  خیابان  بهشتی  شهید  محله  مشهد 
بهشتی  )شهید   3 رودکی  خیابان  بهشتی 
پستی  کد  همکف  طبقه   69 پالک   )22

9175883963 تغییر یافت 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )963761(
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 آگهی ادغام موسسه کشاورزی و موقوفات سمنان 
به شماره  مستقر در دامغان موسسه غیر تجاری 

ثبت 6830 و شناسه ملی 10480002125

عمومی          مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1398,10,01 مورخ  مشترک  العاده  فوق 
موسسه کشاورزی و موقوفات سمنان مستقر 
رضوی  کشاورزی  شرکت  در  دامغان  در 
و   68474 ثبت  شماره  (به  خاص  )سهامی 
شناسه ملی 10101364297 ادغام و منحل 
ختم  به  نیاز  جاری  قوانین  مطابق  و  شد 

تصفیه ندارد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )963780(
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 آگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه قیر 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  سپیدان  پارسه 

ثبت 26477 و شناسه ملی 10380418909

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1399,05,21 مورخ  سالیانه  عادی 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
سال  به  منتهی  مالی  -صورتهای   1

98 به تصویب رسید .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )963784(
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اصل برگ سبز خودروی سواری پراید جی تی ایکس 
ای م���دل  1385 به ش���ماره انتظام���ی 52 ایران 227 
ب 75 و ش���ماره موت���ور 1598241 و ش���ماره شاس���ی 
S1412285892873  متعل���ق ب���ه آق���ای محمد علی 
امی���ر کهریز مفقود گردی���ده و ازدرجه اعتبار س���اقط 

می باشد  ,ع
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برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس مدل 1387 
ب���ه رن���گ نقره ای به ش���ماره موت���ور 2403949به 
ش���ماره شاس���ی S1412287476516 ب���ه ش���ماره 
پ���اک 885م34ای���ران74 بن���ام س���عید قربان���ی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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م����درک کارشناس����ی اینجان����ب حمیدرض����ا 
دارایی به کد ملی 0079390919 به شماره 
148711800729 س����ازمان مرک����زی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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نظ�ر دارد محص�ول س�ردرختی ش�امل س�یب  موقوف�ه عبدا..رض�وی در 
ش�نبه  روز  کتب�ی  مزای�ده  طری�ق  از  را  س�وران  ب�اغ  زرد  وس�یب  لبنان�ی 
مورخ�ه 1399/06/15س�اعت10صبح ب�ه ف�روش برس�اند.متقاضیان محت�رم 
در،روزه�ای  مزای�ده  در  ش�رکت  ف�رم  ودریاف�ت  بازدی�د  میتوانندجه�ت 
99/06/12و99/06/13)جهارشنبه وپنجشنبه(به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

شرایط مزایده:
1-مبلغ ودیعه 500/000/000ریال

2-مبل�غ ودیعه باید بص�ورت چک بین بانکی یا فیش واریز به حس�اب موقوفه 
باشد.

3-مزایده گذار در رد وقبول هریک از پیشنهادات مختار است.
4-فرم شرایط عمومی مزایده همراه با فرم شرکت درمزایده تقدیم میگردد. 
آدرس:جاده شاندیز امام رضا)ع(1)جاده سوران(باغ موقوفه عبدا...رضوی 

تلفن05132672635

آگهی مزایده محصوالت سردرختی
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت تعاونی 
مسکن مهر 116 مشهد نوبت دوم

 
به اطالع می رساند مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی 
مسکن مهر 116 مشهد روز 22 شهریور ماه 
99 در بلوار هنرستان، بین هنرستان 38 و 
40 پالک 284 ساعت 18 برگزار خواهد شد.
دس��تور جلس��ه: اخراج 5 نف��ر از اعضای 

بدهکار.
اعضای محت��رم می توانند حق رأی خود را 
از طریق وکالتنامه به فرد دیگری واگذار 
کنند. بررس��ی وکالتنامه ه��ا به مدت یک 
هفته پس از این آگهی در دفتر ش��رکت 
واقع در ش��ریعتی 44 پالک 10 طبقه دوم 

از ساعت 8 الی 12/30 خواهد بود.
هیئت مدیره مسکن مهر 116 9ع

90
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده  و مجمع  عمومی فوق العاده 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  و مجمع عمومی فوق العاده شرکت گچ خراسان)سهامی خاص( 
به ش��ماره ثبت 19130 و شناس��ه ملی 10100644481  به ترتیب درساعت  9 و 10:30 صبح روز یکشنبه  
99/06/23 در دفتر ش��رکت واقع درمش��هد -احمد آباد – بلوار رضا – رضا 7 پالک 19 برگزار می گردد. 

بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت می گردد درجلسه مذکور شرکت نمایند
  دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2- تصویب صورتهای مالی منتهی به 1398/12/29

3- انتخاب حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت ) اصلی و علی البدل (
4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت

5- انتخاب مدیران
6-  سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
1- اصالح  مواد اساسنامه )تبدیل شرکت سهامی خاص به عام(

2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .
س هیئت مدیره شرکت گچ خراسان )سهامی خاص(
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگه��داری و 

راهب��ری تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی  بیمارس��تان 
دکت��ر عل��ی ش��ریعتی را از طری��ق مناقص��ه عمومی به 
بخش غیر دولتی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000054، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقص��ه فوق مبل��غ 190.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مرکزی دانشگاه به نشانی : 

مشهد -ابتدای جاده طرقبه تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/6/12

* مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پای��ان روز 
99/6/15

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/6/25
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/6/26

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر ثب��ت  

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پی���رو چاپ آگهی مفقودی ش���ماره 9905320 مورخه 
99/5/30 شناس���نامه )ب���رگ س���بز( خودرو س���واری 
س���مند داخلی LX بنام مهدیه عموعلی خسرو آبادی 
به شماره شماره شاسیNAAC91CE6LF685941  و 
ش���ماره موتور K 1448410 124 صحیح می باش���د که 

بدین وسیله اصاح می گردد . ,ع
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منتظر  شناسی  زمین  تغییرات شرکت  آگهی 
به شماره  با مسئولیت محدود  دامغان  قائم 

ثبت 993 و شناسه ملی 10480052092 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
 1399,02,09 مورخ  العاده  فوق  بطور 
محمد  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
شماره  به  نوگورانی  هفشجانی  حسین 
صدر  نسرین  خانم  و   1755687079 ملی 
 0084187549 ملی  شماره  به  محمدی 

برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
سمنان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع 

دامغان )964876(  
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان )964878(

آگهی تغییرات شرکت دشت برفی شهمیرزاد با مسئولیت محدود به شماره ثبت 7112 و شناسه ملی 14004271170 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,05,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا چتری به 
کد ملی 4569961479 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم ریحانه مهربان به کد ملی 4560035229 به سمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک , سفته , بروات و قراردادها و عقود اسالمی و 
مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد آقای محمدرضا چتری )رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر شرکت دارای اعتبار 

می با شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان )964879(  

آگهی تغییرات شرکت زمین شناسی منتظر قائم دامغان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 993 و شناسه ملی 10480052092

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,02,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مریم علیان نژادی با دریافت مبلغ 225000 ریال 
از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. خانم منیر علیان نژادی با دریافت مبلغ 275000 ریال از صندوق 
شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. آقای عباس علیان نژادی با دریافت مبلغ 500000 ریال از صندوق شرکت 
از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. لیست سهامداران پس ازکاهش سرمایه درشرکت: خانم نسرین صدر محمدی 
دارنده 9900000 ریال آقای محمد حسین هفشجانی نوگورانی دارنده 100000 ریال در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 11000000ریال به مبلغ 

10000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح می گردد. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان )964880( 

آگهی تغییرات شرکت کلیل طاق سهامی خاص به شماره ثبت 3061 و شناسه ملی 10480098480 

اعضای هیئت مدیره   : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل  العاده مورخ 1396,11,14  فوق  بطور  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  به 
عبارتند از آقای محمد آقابیکی به شماره ملی 4590945843 خانم آزیتا آقابیکی 0057992959خانم سیمرا آرین ینا 2121939237 
قانون تجارت میتواند رئیس هیئت  انتخاب شدند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 الیحه اصالحی  برای مدت دو سال 
مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد. خانم سحر قدرتی به شماره ملی 2122731451 به سمت بازرس اصلی وخانم آتوسا آقابیکی به 

شماره ملی 4569587631 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
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برگ س���بز خودروی پراید م���دل 1379 رنگ دودی به 
ش���ماره انتظامی 781ص75 ایران 36  شماره موتور 
00192018 و ش���ماره شاس���ی S1412279665422 به 
مالکی���ت رضا صنعتی نگار مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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پیرو انتشار دونوبت آگهی مناقصه اجرای 
ج����دول ضل����ع جن����وب کمربندی ش����مال 
غ����رب به مبل����غ 26/000/000/000ریال در 
تاریخ ه����ای شنبه1399/06/01ودوش����نبه 
پ����روژه   موض����وع  99/6/10بدینوس����یله 
ب����ه اج����رای کان����ال آبه����ای س����طحی ضلع 
ش����مال کمربن����د ش����مال غ����رب ب����ه مبلغ 
26/000/000/000 ریال اصاح می گردد.

یه
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 زینب کبریh از روح کلی اسالم حراست کرد Khamenei.ir: رهبر انقالب در سخنانی درباره نقش حضرت زینب)س( در حماسه کربال که سوم مرداد 1380 ایراد شده است، می فرمایند: تالش حضرت 
زینب)س( فقط این نیست که از امام بیماری در کربال حراست و پرستاری کرده است... حضرت زینب)س( در مقابل یک دنیا بدی، ظلم، بی انصافی، حیوان صفتی و قساوت، یک تنه ایستاد. و با این ایستادگی، توانست 

از روح کلی اسالم حراست و پرستاری کند. همچنان که می گوییم امام حسین)ع( اسالم را حفظ کرد، می توانیم دقیقاً ادعا کنیم که حضرت زینب)س( هم با ایستادگی خود، اسالم را حفظ کرد.

نگاهي به رسالت امام سجاد j پس از شهادت پدر ©
هر چند پس از ترک شام و بازگشت به مدينه، دوران اسارت امام سجاد)ع( و سخنراني های 
آتشين و خطبه هاي افشاگرانه آن حضرت در راستاي روشن کردن اذهان مردم و معرفی 
چهره کثيف حکومت اموي، به پايان رســيد، اما همچنان رسالت انقالبي و الهي اش در 

قالب موارد زير ادامه داشت:

 تربيت فرزندان»
از جمله اقدام های حساب شده و شايسته امام سجاد)ع( تربيت درست فرزندان بود که هر 
کدام را با هدفي خاص و در حوزه اي که مورد نياز بود، تربيت کرد؛ يکي را مانند جناب 
زيد در ميدان سياست و نظامي تربيت کرد تا بتواند نهضتي را عليه امويان رهبري کند 
و ديگري مانند امام محمدباقر)ع( طور ديگري تربيت کرد تا بتواند علوم آل محمد)ع( را 

بشکافد و فقه مذهب تشيع را بنياد نهد.

 کادرسازي»
از آن  رو که شرايط زمانه و امنيتي و نيز تألمات روحي ناشي از حادثه تلخ کربال در روز 
عاشورا و پس از آن در طول اسارت به امام سجاد)ع( اجازه نمي داد به ميان مردم برود و 
در مجامع عموم شرکت کند و پيام حق را به گوش مردم برساند، براي جبران اين خأل 
به کادرسازي و تربيت نيرو پرداخت تا به نيابت از آن حضرت پيامش را به گوش ديگران 
برسانند. يکي از اقدام های آن حضرت در اين باره، تربيت شاگردان زبردست بود؛ يحيی 
بن ام طويل، مفضل بن عمر و محمد بن مســلم از جمله اين شاگردان بودند که پس از 
تربيت کامل به ميان جامعه گسيل شدند و پيام حق آن امام را به گوش مردم رساندند و 

بسياري از آن ها در اين مسير به شهادت رسيدند. 
يکي ديگر از اقدام های آن حضرت در خصوص تربيت نيرو، اين بود که بردگاني فراوان 
خريداري مي کرد و پس از حدود يک ســال که آن ها را تربيت مي داد و با حقايقي آشنا 
مي ساخت، در راه خدا آزاد مي کرد و سپس به شهرها و زادگاه خودشان روانه مي کرد تا 

بتوانند پيام امام را به گوش ديگران برسانند.

 بيان حقايق زير پوشش دعا»
در دوراني که شــديدترين دشمني ها از سوي آل معاويه عليه خاندان علوي روا داشته 
مي شد و در شرايطي که حقايق و باورهاي مردم تحريف  شده و جبرباوري رواج يافته بود، 
امام سجاد)ع( توانست با سالح دعا به همه انحراف ها پاسخ دهد. آن حضرت با اين روش، 
هم موفق شــد از بسياري انحراف های فکري و لغزش هاي سياسي جلوگيري کند و به 
القائات شيطاني پاسخ دهد و هم با ذکر مقدس صلوات در البه الي دعا و درود فرستادن بر 

محمد و آل او همچنان ياد خاندان عصمت را در دل های مردم زنده نگه دارد.

 پاسداري از نهضت عاشورا»
پس از حادثه خونبار کربال، دســتگاه سفاک اموي کوشــش فراوان کرد تا نهضت امام 
حسين)ع( را کم اهميت نشان دهد و حادثه کربال را به دست فراموشي بسپارد، اما امام 
ســجاد)ع( با گريه هاي مداوم بر شهيدان کربال، نگذاشت تراژدي غمبار عاشورا فراموش 
شود. از اين  رو، همين که چشم مبارکش به آب مي افتاد به ياد لب تشنگان کربال اشک 
مي ريخت و همين که مي ديد دارند گوسفندي را سر مي برند مي پرسيد: آيا آبش داديد؟ 
امــام با اين تذکر، داســتان تلخ کربال را به ياد مي آورد تا اين داســتان در اذهان مردم 

فراموش نشود.
از امام پرسيدند: آيا غم و اندوه شما تمامي ندارد؟ حضرت فرمود: واي بر تو، يعقوب پيامبر 
که تنها يکي از 12 پسرش ناپديد شده بود، در فراق او آنچنان گريست که نابينا شد و از 
شدت اندوه کمرش خم گشت، در حالي  که پسرش زنده بود، اما من ناظر کشته شدن 
پدرم، برادرم، عمويم و 17 نفر از بستگانم بودم که پيکرهايشان در اطرافم نقش بر زمين 

شد. پس چگونه ممکن است غم و اندوه من پايان يابد؟!

 دست گيري از درماندگان»
هر چند داشتن رابطه با تهيدستان امري سخت و نيازمند هزينه هاي مالي است، ولي امام 
ســجاد)ع( همچون پدر و اجداد گرامي اش رابطه خود را با افراد تهيدست برقرار ساخت 
و حتي از خدا مي خواســت تا وي را در اين باره توفيق دهد، چنان که در دعاي ســي ام 
صحيفه فرمود: »اللهم َحبِّب إلّي ُصحبه الفقراء و أِعّني علي ُصحَبِتهم بُحســِن الّصبر«؛ 
خداوندا! همنشيني با فقرا را محبوبم بدار و با حسن صبر بر مصاحبت با آنان کمکم کن.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  
دوازدهــم محرم بــه روايتی مصادف 
است با سالروز شهادت امام سجاد)ع( 
کــه اگر چه در صحنــه کربال حاضر 
بــود اما به خواســت و حکمت الهی 
در آن واقعــه جانگــداز به شــهادت 
نرســيد تا پيامبر نهضت حســينی 
و امام بر حق شــيعيان پــس از پدر 
بزرگوارش باشــد. حجت االسالم دکتر 
محمدباقر پورامينی، عضو هيئت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی در 
گفت وگو با ما به بازخوانی فرازهايی از 
زندگی و ســيره علی بن الحسين امام 
زين العابدين)ع( پرداخته است که در 

ادامه می خوانيد.

 چگونگی زنده ماندن»
 امام سجادj در عاشورا

حجت االسالم پورامينی درباره حکمت بيماری امام 
سجاد)ع( در نهضت کربال، می گويد: اين طور که در 
روايت ها موجود است بيماری امام زين العابدين)ع(  از 
عصر تاســوعا آغاز شد و گزارش های تاريخی به اين 
بيماری سخت در شب و روز عاشورا گواهی می دهند. 
شيخ مفيد اين سخن را از امام سجاد)ع(  نقل می کند 
که »امام حسين)ع( نزديک غروب تاسوعا ياران خود 
را جمع کرد. من با آنکــه بيمار بودم، نزديک رفتم 
تا سخنان پدرم را با ايشان، بشنوم«. همچنين امام 
سجاد)ع( در گزارش خود از شب عاشورا به بيماری 
خود اشــاره کرده و فرموده است: »من در آن شبی 
که فردای آن پدرم کشته شد، نشسته بودم و عمه ام 
زينب)س( نيز نزد من بود و از من پرستاری می کرد«.

او تصريــح می کنــد: حفظ امــام زين العابدين)ع( 
به  عنوان حجت خدا پس از ســومين امام، مشيت 
الهی بود تا زمين لحظه ای بدون حجت خدا نباشد 
و در ســايه او جايگاه امامت تداوم يابد. روايت های 
بسياری بر ضرورت وجود حجت الهی در عالم گواهی 
می دهد و پيشوايان معصوم تأکيد دارند که زمين از 
امام خالی نمی ماند و حجت الهی در زمين هست تا 
حالل و حرام شناخته شود و مردم به سمت خداوند 
راهنمايی شوند و نکته مهم اينکه اگر امامی نباشد، 

حق از باطل شناخته نمی شود.

عضو هيئت علمی پژوهشــکده 
فرهنگ و انديشــه اسالمی در 
پاســخ به اين پرسش که وقتی 
عهده دار شــدن منصب امامت 
توســط علی بن الحســين)ع( 
قطعی بــود و زنــده ماندن آن 
حضــرت ضرورت داشــت، چرا 
ايشــان، امام حســين)ع( را در 
کربال همراهی کرد، می گويد: در 
پاسخ به اين پرسش می توان به 
مواردی اشاره کرد؛ نخست اينکه 
تخلف از اين حرکت الهی برای 
هيچ کس شايســته نبود و امام 
حسين)ع(  به صورت عمومی و 
خصوصی از همــگان دعوت به 
عمل آورد و فرمود هر که تخلف 
کند و باز ماند به فتح و رستگاری 
نمی رســد. ديگر اينکه يکی از 
علل همراهی امام سجاد)ع(  و حتی خاندان امام)ع( 
پيشگيری از دستگيری آنان و ممانعت از خطرهايی 
بود که احتمال داشت بر جان آنان وارد شده و حتی 
قيام امام حســين)ع( را به مخاطره اندازد. سيد ابن 
طاووس به اين نکته اشاره دارد و مدعی است احتمال 
می رفت که يزيد بن معاويه آنان را دستگير کند و 
سپس عواقب شوم و رفتارهای زننده ای پيش بيايد 
که امام حســين)ع( را از جهاد و شهادت بازدارد. از 
اين رو همراهی امام سجاد)ع( و ساير خاندان، اقدامی 
پيشگيرانه برای حفظ سالمت خاندان بود و توطئه 
يزيد و کارگزاران زشت ســيرت او را در دستگيری 
اهل  بيت)ع( و آزار ايشان برای تهديد امام حسين)ع( 

خنثی کرد.

 نقش حضرت زينبh در مقدمه»
 پس از عاشورا  ممتاز و ماندگار است

او می افزايد: امام سجاد)ع(  در قامت يک مجاهد فی 
سبيل اهلل در روز عاشورا حضور يافت و با آنکه بيمار 
بود،  وارد معرکه شــد و مجروح گشت. ديگر اينکه 
حماسه کربال دو بخش داشت؛ بخش نخست آن را 
امام حسين)ع(  تا عصر عاشورا رهبری کرد و بخش 
دوم آن حماســه از عصر عاشورا و در کوفه و شام به 
انجام رسيد که تثبيت، نشر و اثربخشی اين حماسه 

در گرو حضور و ســخنان روشنگرانه امام سجاد)ع(  
بود؛  البته در مقدمه پس از عاشورا و روزهای اقامت 
در کوفه،  نقش برجسته حضرت زينب)س(  ممتاز و 

ماندگار است.
دکتر پورامينــی در توضيح همخوانی گزارش های 
تاريخی با نقش امام ســجاد)ع( در عاشورا نيز بيان 
می کند: در عصر عاشورا همه ياران امام حسين)ع( 
 در کربــال به شــهادت رســيدند و از فرزندان جز 
علی بن حسين)ع( باقی نمانده بود که ايشان نيز در 
آن هنگام بيمار بود و نمی توانست بجنگد. آن  گونه 
که قاضی نعمان مغربی، بزرگ ترين فقيه اسماعيليه 
نيز گفته اســت امام ســجاد)ع( به دليل  بيماری 
شديدی که داشت،  نمی توانست پيکار کند. به هر 
حال آنچه قطعی است امام حسين)ع( بر زنده ماندن 
علی بن حسين)ع( اصرار داشت و حتی او را از معرکه 
جنگ نيز عقب راند. از اين رو می توان نخســت به 
تالش امام ســجاد)ع(  در حضور در عرصه پيکار و 
ســپس از بازگرداندن ايشان از ميدان توسط ساالر 

شهيدان)ع(  سخن گفت.
اين استاد حوزه و دانشگاه می گويد: فضيل بن زبير 
از محدثان و از اصحاب امام پنجم و ششم که گويا 
زيدی است در کتاب تسميه من قتل مع الحسين)ع( 
به جنگيدن و مجروح شدن امام سجاد)ع( اشاره دارد 
و گفته است که علی بن الحسين)ع( بيمار بود و در 
کربال مجروح شد؛ هنگامی  که در برهه ای از حوادث 
کربال حضور يافت و پيکار کرد. بخش دوم را می توان 
بــه تالش امام حســين)ع(  در بازگرداندن فرزند از 
صحنه پيکار اختصــاص داد تا زمين از حجت خدا 
خالی نماند. عالمه مجلسی در جلد 45 بحاراالنوار 
نوشته است: امام حسين)ع( به سمت راست و چپ 
خود نگريست و کسی را برای ياری نيافت. حضرت 
علی بن الحســين، زين العابدين)ع( که مريض بود، 
خارج شــد. ايشــان قادر نبود که شمشير بکشد. 
ام کلثوم به دنبال آن حضرت فرياد می زد: »فرزندم 
برگرد« ولی ايشــان فرمــود: »ای عمه، بگذار تا در 
پيشگاه پسر پيغمبر خدا پيکار کنم«. امام حسين)ع( 
به ام کلثوم فرمود: »او را بگير تا زمين از نســل آل 
محمد)ص( خالی نماند«. در اين نقل، اهتمام امام 
حسين)ع( به زنده ماندن امام سجاد)ع( کامالً آشکار 
است و نشان دهنده جديت حضرت در حيات ايشان 

پس از خود است.

« jامام سجاد 
انديشه جبرگرايی ابن زياد را نقد کرد

مدير گروه کالم پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی 
در خصوص مــدت زمان بيماری امام ســجاد)ع( 
نيز تشــريح می کند: بيماری امام ســجاد)ع( پس 
از واقعه کربال تا کوفه ادامه داشــت. ابن طيفور در 
بالغات النســاء با نقــل روايتی از بيماری ايشــان 
هنگام ورود به کوفه چنين نقل می کند که علی بن 
حســين)ع( نحيف و الغر شده و از بيماری، رنجور 
بود. همچنين از فردی به نام حذام يا حذيم اسدی 
چنين گزارش می کند که در ســال 61 همان سال 
شهادت حســين)ع( وارد کوفه شدم. در آن هنگام، 
زنان کوفه را ديدم که بر سر و صورت خود می زنند 
و گريبان می درند. در آن حال علی بن حســين)ع( 
را که جسمش از بيماری نحيف شده بود، ديدم که 
با صدايی ضعيف می فرمود: »ای کوفيان، شما بر ما 
می ِگرييد؟! پس چه کسی جز شما ما را ُکشت؟!« 
شيخ مفيد نيز گزارش مزبور را از فردی به نام َحْذلَِم 
بِْن َسِتيٍر نقل کرده و افزوده غمباری را نيز از کيفيت 
اســارت امام سجاد)ع( بيان داشته است: از علی بن 
الحســين)ع( در حالی  که بيماری او را الغر کرده و 
بند و زنجير در گردن مبارکش بود و دست های آن 
حضرت به گردن مبارکش بســته بود شنيدم که با 
آوايــی بس ضعيف می فرمود: »هان، اين زنان بر ما 
می گريند؟! پس چه کسی جز مردان ايشان افراد ما 

را به قتل رسانده است؟«. 
حجت االســالم پورامينــی در پايان و در تشــريح 
وقايعی که در مجلس ابن زياد گذشــت تا ســبب 
شد اين سفاک دستور به کشتن امام)ع( بدهد نيز 

عنوان می کند: در آن مجلس، امام سجاد)ع( ضمن 
معرفی خود،  با شکوه تمام انديشه جبرگرايی ابن زياد 
که دســتاويز ظلم ها و توجيه گر تعدی های بسيار 
امويان بود را مورد نقد قرار داد و با افتخار از جايگاه 
شهيد و شهادت و اقبال اهل بيت)ع(  از شهادت در 
راه خدا ياد کرد. طبری از حميد بن مسلم گزارش 
می کنــد که پيش ابن زياد ايســتاده بودم که علی 
بن حســين را از پيش وی گذرانيدند و به او گفت: 
»نامت چيست؟« فرمود: »علی بن حسين«. گفت: 
»مگر خدا علی بن حسين را نکشت؟« او خاموش 
ماند. ابن زياد گفت: »چرا سخن نمی کنی؟« فرمود: 
»برادری داشتم که او را نيز علی می گفتند و مردم 
او را کشــتند«. گفت: »خدا او را کشــت«. گويد: 
علی)ع( خاموش ماند و ابن زيــاد به او گفت: »چرا 
سخن نمی کنی؟« گفت: »هيچ  کس جز به اذن خدا 
نخواهد مرد«. حميد بن مسلم در ادامه از عصبانيت 
ابن زياد و دستور او به کشتن امام ياد می کند. ليکن 
در اين هنــگام زينب)س( خــود را روی حضرت 
انداخت و با عتاب فرمود: »ای ابن زياد، از ما دســت 
بدار. مگر از خون های ما سيراب نشده ای؟ مگر کسی 
از ما به  جای نهاده ای؟ اگر او را می کشــی مرا نيز با 
وی بکش«. ابن زياد در او نگريســت، آن  گاه گفت: 
شگفتا از خويشــاوندی. به خدا می دانم که دوست 
دارد اگر آن جوان را می کشم، او را نيز با وی بکشم. 
آن جــوان را واگذاريد. اين گزارش تصوير زيبايی از 
حماسه و از خودگذشتگی حضرت زينب)س( را در 
دفاع از امام ســجاد)ع( نمايان می سازد. تالشی که 
سبب شد ابن زياد تهديد خود را برای کشتن امام)ع( 

عملی نکند.

 jگفت وگو با حجت االسالم پورامینی به مناسبت سالروز شهادت زین العابدین

نقش امام سجاد j در تثبيت قيام عاشورا

بخش دوم حماسه 
کربال، از عصر 

عاشورا و در کوفه 
و شام به انجام 

رسید و اثربخشی 
این حماسه در گرو 
سخنان روشنگرانه 

امام سجاد)ع(  بود

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9332 سه شنبه 11 شهریور 1399  12 محرم 1442 1 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 

یادداشت
 حجت االسالم رضا وطن دوست
 پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9503351

تعاونی اعتبار منحله در حال تصفیه فرش��تگان )مؤسس��ه اعتباری کاسپین( به استناد سند رهنی شماره 10838- 
93/11/01 دفتر اس��ناد رس��می شماره 203 مشهد علیه خانم نسرین بمی ناصریه فرزند عباس بشماره شناسنامه 
3 رفس��نجان و ش��ماره ملی 3051599158 )وام گیرنده( و آقای احمد سلیمانی کرمانی فرزند محمدعلی بشماره 
شناسنامه 60827 مشهد به شماره ملی 0930607929 )راهن( اجرائیه ای تحت کالسه 9503351 جمعاً در قبال 
مبلغ 5/850/000/000 )پنج میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون( ریال صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 
95/11/06 و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر 
ارزیابی و مزایده در مورد وثیقه که عبارتس��ت از: ششدانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پالک ثبتی 11040 )یازده 
هزار و چهل( فرعی از 235 )دویس��ت و س��ی و پنج( اصلی مفروز و مجزی ش��ده از 1870 )یک هزار و هش��تصد و 
هفتاد( فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش نه مشهد قطعه 5 طبقه 4 با عرصه وقف به مساحت دویست و دو ممیز 
دوازده )202/12( مترمربع به انضمام پارکینگ و انباری که برابر گزارش کارش��ناس ملک به آدرس مش��هد- بلوار 
پیروزی- خاقانی 19- پالک 21 )پالک جدید 209( واقع در طبقه چهارم به مبلغ 20/000/000/000 ریال )بیست 
میلیارد ریال( ارزیابی و قطعیت یافته که مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش هیئت کارشناسان در روز 

ارزیابی به این شرح می باشد:
مل��ک مورد نظر عبارت اس��ت از شش��دانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه چه��ارم از یک مجموعه پنج واحدی 
به مس��احت 202/12 مترمربع قطعه 5 تفکیکی دارای س��ند مالکیت اصلی به شماره چاپی 562819 سری ب که 
در صفحه 286 دفتر امالک جلد 2629 ذیل ش��ماره 415658 ثبت گردیده به انضمام پارکینگ به مس��احت 12 
 ،UPVC مترمربع و انباری به مس��احت 3/64 مترمربع و نمای ساختمان ترکیبی سنگ و آجر، پنجره ها دوجداره
دارای آسانسور، کف آپارتمان سرامیک و چهارخوابه و کف خواب ها پارکت و بدنه ها کاغذ دیواری و آشپزخانه اپن با 
کابینت های گلس و سیستم گرمایشی پکیج و رادیاتور و سرمایشی کولر آبی و قدمت بنا هشت سال و دارای امتیاز 
آب، برق و گاز مجزا می باشد. ضمن تأیید اسناد ثبتی با وضع موجود و ملک در تصرف مالک می باشد و با توجه به 
بررس��ی های به عمل آمده، کاربری ملک، موقعیت، عرف محل، ارزش منطقه ای، ارزش روز بازار واحدهای مسکونی 
و س��ایر عوامل مؤثر بر قیمت گذاری و صرف نظر از بدهی های احتمالی ملک به دس��تگاه های ذیصالح و یا شخص 
حقیقی، ارزش ششدانگ آپارتمان فوق با مساحت های توصیف شده مجموعاً مبلغ 20/000/000/000 ریال )بیست 

میلیارد ریال( ارزیابی و پیشنهاد گردید.
همچنین حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

شماالً: بطول )9/80( نه متر و هشتاد سانتیمتر، دیوار و پنجره است، به فضای حیاط مشاعی.
ش��رقاً: بطول )23/22( بیس��ت و سه متر و بیست و دو سانتیمتر، دیواریست به درز انقطاع مورد تفکیک، به فضای 

ملک مجاور.
جنوباً: در سه قسمت، که قسمت دوم آن غربی است. بطول های: )4/40( چهار متر و چهل سانتیمتر، )1/22( یک 
متر و بیست و دو سانتیمتر، )5/40( پنج متر و چهل سانتیمتر، اول و دوم نیم دیوار جلوی بالکن، سوم دیوار و پنجره 

است، اول تا سوم به فضای حیاط مشاعی.
غرباً: در س��یزده قس��مت، که قسمت های دوم و چهارم و ششم آن شمالی، قس��مت های سوم و یازدهم آن شرقی، 
قس��مت های هش��تم و دهم و دوازدهم آن جنوبی اس��ت. بطول های: )11/25( یازده متر و بیست و پنج سانتیمتر، 
)1/34( یک متر و سی و چهار سانتیمتر، )0/86( هشتاد و شش سانتیمتر، )1/42( یک متر و چهل و دو سانتیمتر، 
)0/16( شانزده سانتیمتر، )2/48( دو متر و چهل و هشت سانتیمتر، )4/05( چهار متر و پنج سانتیمتر، )2/48( دو 
متر و چهل و هش��ت س��انتیمتر، )0/16( شانزده سانتیمتر، )1/42( یک متر و چهل و دو سانتیمتر، )2/17( دو متر 
و هفده سانتیمتر، )1/34( یک متر و سی و چهار سانتیمتر، )9/41( نه متر و چهل و یک سانتیمتر، اول دیواریست 
به درز انقطاع مورد تفکیک، دوم تا دروازدهم دیواریس��ت، س��یزدهم دیواریست به درز انقطاع مورد تفکیک، اول به 
فضای ملک مجاور دوم به آسانسور سوم تا پنجم به ورودی ششم تا هشتم به راه پله مشاعی نهم تا یازدهم به ورودی 

دوازدهم به آسانسور سیزدهم به فضای ملک مجاور.
مشخصات منضمات ملک:

پارکینگ به مس��احت 12 مترمربع به حدود اربعه: ش��ماالً: بطول )5/00( پنج متر، خط فرضی به محوطه مشاعی 
است، به پارکینگ قطعه 4 شرقاً: بطول )2/40( دو متر و چهل سانتیمتر، خط فرضی به محوطه مشاعی است، جنوباً: 
بطول )5/00( متر، خط فرضی به محوطه مش��اعی است، غرباً: بطول )2/40( دو متر و چهل سانتیمتر، خط فرضی 

به محوطه مشاعی است،
انباری به مساحت 3/64 مترمربع به حدود اربعه: شماالً: بطول )2/70( دو متر و هفتاد سانتیمتر، دیواریست مشترک، 
به انباری قطعه 3 شرقاً: بطول )1/35( یک متر و سی و پنج سانتیمتر، دیواریست، جنوباً: بطول )2/70( دو متر و هفتاد 

سانتیمتر، دیواریست، به راه پله مشاعی، غرباً: بطول )1/35( یک متر و سی و پنج سانتیمتر، درب و دیوار است.
مل��ک موص��وف برابرنام��ه ش��ماره 139985606266001725 م��ورخ 99/04/25 وارده بش��ماره 4805- 
99/05/22 دفتر امالک بازداش��تی دارای هفت فقره بازداش��تی می باشد. مزایده پالک ثبتی فوق الذکر از مبلغ 
20/000/000/000 ریال )بیست میلیارد ریال( در روز شنبه مورخ 1399/06/22 از ساعت 9 الی 12 ظهر در 
محل ش��عبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در مش��هد، خیابان پاسداران، نبش پاسداران 3/1 اداره 
اجرای اس��ناد رسمی شعبه اس��ناد رهنی شروع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً واگذار می گردد. الزم به 
ذکر اس��ت طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا. پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از انش��عاب و یا حق 
اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده است و نیز 
نیم عش��ر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درص��د از مبل��غ پایه مزایده به صندوق ثب��ت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلس��ه مزایده 
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آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9709314
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9709314 خانم اکرم محمدی جنیدآباد، نام پدر: علی اصغر، ش��ماره شناسنامه: 
1441، شماره/شناس��ه ملی: 0872911594، متولد: 1364/06/31، به نشانی: مشهد بلوار شهید رستمی 22 کوی 
کارمندان پالک 4 برابر س��ند ازدواج 10699- 1386/10/6 جهت وصول تعداد 200 عدد س��که علیه آقای ادریس 
نباتی، نام پدر: علی اصغر، ش��ماره شناسنامه: 2430، /شماره/شناس��ه ملی: 0942937341، متولد 1360/08/04، 
محل صدور شناسنامه: مشهد، اجرائیه صادر که پس از ابالغ اجرائیه حسب درخواست وکیل بستانکار وارده به شماره 
52200- 1397/12/13 خودرو سواری لیفان ایکس 60 به شماره انتظامی 36- 435 ص 78 متعلق به مدیون مذکور 
در قبال 50 عدد س��که تمام بهار آزادی بازداش��ت که توسط کارش��ناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش 

کارشناس رسمی بشماره ش/11/18 مورخ 1398/11/17 با مشخصات اعالم شده:
مشخصات وسیله نقلیه:

ش��ماره انتظامی: 36-435 ص 78 س��واری لیفان X 60 مدل 1395 رنگ مشکی شماره شاسی 136080- شماره 
موتور 150400429- تعداد چرخ 4- تعداد محور 2- تعداد سیلندر 4- نوع سوخت: بنزین- ظرفیت 5 نفر مشخصات 
فنی و ظاهری: بدنه سالم: داشبورد دارد- صندلی و تودوزی دارد- موتور و گیربکس دارد- تایرها 65 درصد کارشناسی 
و ارزیابی: خودرو در پارکینگ پارس رضا ابتدای جاده شاندیز متوقف میباشد و مبلغ ارزیابی 1/300/000/000 ریال 
معادل یکصد و سی میلیون تومان برآورد میگردد. با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماینده دادستان عمومی و انقالب 
مشهد خودرو مذکور در زمان بازدید در پارکینگ: پارس رضا متوقف می باشد و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در 
روز چهارشنبه مورخه 1399/06/26 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مشهد امام 
خمینی 28 شعبه دوم اجرای ثبت مشهد از مبلغ پایه 1/300/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمتی که خریدار 
داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 65/000/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 78/000/000 ریال حق 
مزایده میباشد و طبق ماده 12 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین 
در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. ضمناً واریز ده درصد 

مبلغ پایه در صندوق ثبت توسط خریداران و حضور خریدار در جلسه مزایده الزامی است. آ-9905786م.الف 234
تاریخ انتشار: 1399/06/11

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محسن صدوقی احدی از ورثه علی اکبر صدوقی برابر گواهی حصر وراثت شماره 6702760 مورخ 1398/10/02 
ش��ورای حل اختالف شعبه 187 مشهد با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/3181 مورخ 
1399/03/11 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 492 فرعی از 182- اصلی واقع در بخش 
ش��ش طرقبه ش��اندیز که در صفحه 508 دفتر 54 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر 
سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی 
تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 

این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ-9905787 م.الف 236
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای ش��هرام احمدی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه به شماره پالک 6627 
فرعی از 6619 فرعی از 227 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سرقت مفقود گردیده است. 
با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 210533 دفتر 1080 صفحه 128 بنام شهرام 
احمدی ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 607059 د 91 صادر گردیده است. سپس برابر اسناد رهنی 233605 مورخ 
1395/11/17 و 234338 مورخ 1396/03/22 دفتر 67 مش��هد در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفته اس��ت. دفتر 

امالک بیش از این حکایتی ندارد. .....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9905788 م.الف 237
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمد جواد غالمی

صورتمجلس
آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول

به موجب دادنامه 9809975170100001 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان تایباد محکوم علیه 
ناصر مرادپور ریزه ئی محکوم است به پرداخت مبلغ 1/671/625/499 ریال بابت استرداد ثمن معامله در حق منوچهر 
محله قاسمی و مبلغ 83/581/274 ریال بابت نیم عشر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره 980242 که آقای 
رحمان مرادپور ریزه ئی یک قطعه زمین زراعی از پالک فرعی 19 مجزا ش��ده از 6 فرعی از 5 فرعی از 141 اصلی 
موسوم به پل بند بشرح ذیل بابت بدهی محکوم علیه به این اجرا معرفی که بعلت عدم پرداخت ملک مذکور توقیف 
و به قیمت 1/833/480/000 ریال ارزیابی شده است، بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده ساعت 11 الی 12 روز 
1399/06/23 در محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و 
به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان می توانند 5 روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایش��ان از مال داده ش��ود الزم به ذکر است 10 درصد بهای مزایده 
فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد شد در صورتیکه به 
هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد 10 درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. چنانچه 

تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد.
مش��خصات ملک مذکور: یک قطعه زمین زراعی مش��اع به مس��احت 8334 مترمربع از ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعی به مس��احت 2400000 مترمربع از پالک فرعی 19 مجزا ش��ده از 6 فرعی از 5 فرعی از 141 اصلی موسوم 
به پل بند دارای سند مالکیت به شماره ثبت 74183 دفتر جلد 212 صفحه 38 به شماره سریال دفترچه مالکیت 
0373322-ب- 85 به نام آقای رحمان مرادپور ریزه ئی تحت شرب چاه های کشاورزی معروف به چاه حسن طاهری 
یک و دو دشت پل بند شهرستان تایباد بعد از روستای خیرآباد سمت چپ جاده آسفالته باخرز میباشد. قطعه زمین 
مورد نظر بصورت مش��اع در محدوده پالک 19 فرعی که تصرفات صاحب س��ند بابت سند فوق الذکر بشرح کروکی 
مندرج در پرونده اجرایی بوده که با توجه به موارد فوق و جمیع عوامل مؤثر دیگر چنانچه نقل و انتقال و یا معامله 
دیگری صورت نگرفته باشد و یا منع قانونی دیگری وجود نداشته باشد و به شرط قابل انتقال و قابل تحویل بودن 
ارزش کل قطعه زمین مورد نظر به مساحت 8334 مترمربع بصورت مشاع در محدوده پالک 19 فرعی از 6 فرعی 
از 5 فرع��ی از 141 اصلی و با کاربری کش��اورزی )زعفران- ب��اغ- تولیدات گلخانه ای- جالیز- غالت( و دامداری و با 
توجه به موقعیت ملک و توپوگرافی زمین و کیفیت خاک و مجاورت با روس��تای خیرآباد و نزدیکی به ش��هر تایباد 
و امکان بالقوه تأمین آب و برق و گاز و دسترس��ی به جاده آس��فالته جمعاً به مبلغ 1/833/480/000 ریال برآورد 
میگردد. الزم به ذکر است ملک موصوف تا سقف مبالغ بدهی محکوم به و نیم عشر دولتی مبلغ )1/719/028/836 

ریال( به فروش می رسد.
دادورز اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد- صادق دادمحمدی سرخسی

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی  
   اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 آگه��ی موض��وع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرسمی برابررای ش��ماره139860306022000893هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان،تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی عزت طلب فرزندعباس��علی  به ش��ماره شناسنامه2207صادره ازمشهددریک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 817511مترمربع پالک فرعی ازباقیمانده 344اصلی واقع دربخش5ازمحل مالکیت رسمی 
متقاضی محرز گردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله15روز آگهی می شود درصورتی 
که اش��خاص نس��بت به صدور س��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواس��ت خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درص��ورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض،طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. آ-9905792
تاریخ انتشارنوبت اول:99,5,25
تاریخ انتشارنوبت دوم:99,6,11

محمدرضارجایی مقدم   -  رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسین صدیقی فرزند حمزه به شماره شناسنامه 1353 صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان 
به مس��احت205/15 متر مربع در قس��متی از پالک 67 فرعی از 138 اصلی واقع در اراضی کاریزنو ش��هیر به 
ابوالعباس��ی بخش 3 زبرخان خریداری از مالک رس��می آقای حسین قدمگاهی فرزند علی محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و 
درروستا ها رای هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه 
دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین 
آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه 

تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ-9905783
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/6/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 25 /99/6

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

آگهی مزایده و فروش اموال منقول نوبت اول
 به موجب پرونده کالس��ه 9900118 اجرایی ش��ورای ح��ل اختالف زبرخان محکوم علیه آق��ای یحیی فرزام 
نژاد محکوم اس��ت به پرداخت چهار عدد س��که بهار آزادی با عنایت به اینکه نامبرده موافق فروش اموال طبق 
اجراییه صادره است و حسب تقاضای محکوم له خانم زهره فتحی اموالی به شرح ذکر شده ذیل معرفی توسط 
کارش��ناس ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1399/07/08روز سه شنبه ساعت 10 الی 11 صبح در محل دایره 
اجرای احکام شورای زبرخان از طریق مزایده حضوری به فروش  برسد. لذا متقاضیان خرید و شرکت در مزایده 
می توان��د پنج روز قبل از برگزاری مزایده به محل این اج��را مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال مورد مزایده 
مهیا ش��ود مزایده از نرخ کارشناسی ش��روع و به فردی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 
ضمن��اً هزینه حراج و س��ایر هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار بوده و اجرای احکام مس��ئولیتی نخواهد 
داشت و حداقل ده درصد از بهای پیشنهادی برنده مزایده فی المجلس دریافت و الباقی ظرف یک ماه از تاریخ 
مزای��ده از برنده اخذ خواهد ش��د در صورتی که برنده مزایده در موعد مق��رر الباقی بهای اموال مورد مزایده را 
نپردازد س��پرده ده درصد وی پس از کس��ر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد ش��د 
اموال مورد مزایده و قیمت پایه کارشناس��ی آن به ش��رح ذیل می باش��د. 1-یخچال فریزر با مارکت امرس��ان 
آبس��ردکن دار یک دس��تگاه47/000/000 ریال به قیمت پایه کارشناس��ی 2-تلویزیون اکسون 43 اینچ مدل 

4383 به قیمت پایه کارشناسی 35/000/000ریال 
3-لباسش��ویی پاکش��وما دوقلو 22/000/000ریال به قیمت پایه کارشناس��ی  4-فرش ماشینی سه در چهار با 
نگین مشهد یک تخته 25/000/000ریال به قیمت پایه کارشناسی  5-اجاق گاز پنج شعله با مارک کارن گاز 
یک دستگاه8/000/000ریال به قیمت پایه کارشناسی قاضی شورای حل اختالف 6-فرش ماشینی دو در سه 

نگین مشهد700شانه 2تخته 20/000/000 ریال به قیمت کارشناسی برآورد گردیده است.آ-9905784
حسن همتی فر- قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف زبرخان

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا رسمی 
آنان در هیئت مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک  ناحیه 2 بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتش��ار و محلی( به شرح ذیل 

آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 155 اصلی اراضی کهنه کند

ششدانگ یکباب منزل دارای پالک 1609  الی 88 فرعی از 155 اصلی فوق به مساحت 125 متر مربع ابتیاعی 
خانم مریم محمدی از محل مالکیت ثبتی موسی سعیدی نصب فرزند فرامرز برابر رای شماره 1677-99 مورخ 

1399/05/29  کالسه 81-1399  هیئت به شماره کالسه 81- 99  اول 
ششدانگ یکباب ساختمان دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت 225 متر مربع ابتیاعی خانم ترنم فرامرزی 

و یوسف فرامرزی فرزندان مرتضی از محل مالکیت ثبتی عبدالحسین علی آبادی فرزند حسین برابر رای شماره 
1662-99 و 1663-99 مورخ 1399/05/29 به شماره کالسه های 113-99  و 115-1399 هیئت 

لذا بدین وس��یله به فروشندگان و مالکین مش��اعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق درمحل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل 
تحوی��ل دهند در صورتی که اعت��راض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9905779
تاریخ انتشار نوبت اول:  11                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 26                  /06                  /99

احمد اصغری شیروان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره    139960322002000828 مورخ 1399/05/01  هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات 
مالکان��ه بال معارض متقاضی خانم پری س��ا کریمی  فرزند کریم  بش��ماره شناس��نامه 427 صادره از زابل در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 147/68 متر مربع پالک 808 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیستان 
ش��هر زابل خیابان حافظ – حافظ 30  خریداری از مالک رس��می آقای غالمعلی افش��اری مقدم محرز گردیده 
اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می 
ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف: 474  آ-9905780
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/6/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/6/26

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره   139960322002000937-1399/05/12   هیئ��ت اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی خانم صدیقه نظامدوس��ت  فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 10 صادره از زابل در 
شش��دانگ اعیان یکباب خانه به مس��احت 307/30 متر مربع در قسمتی ازپالک 1207 اصلی  واقع در بخش 
یک سیس��تان ش��هرخیابان ش��هید باقری – کوچه زرین باقری 3/1 خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی 
صفت گل محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
کثیراالنتش��ار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د . م 

الف: 480  آ-9905781
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/26

مهدی پهلوانروی
 رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره   139960322002000510-1399/04/04   هیئ��ت اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی خانم گل بی بی گرگی   فرزند ابراهیم بش��ماره شناس��نامه 3594 صادره از زابل 
بص��ورت شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 200 متر مربع پالک 26 فرع��ی از 1- اصلی  واقع در بخش دو 
سیس��تان شهرستان زابل کوچه 11 منشعبه از بولوار آیت اهلل بختیاری خریداری از مالک رسمی آقای حسین 
فریفت��ه محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب��ه فاصله 15 روز در روزنامه های 
کثیراالنتش��ار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د . م 

الف: 478  آ-9905782
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/26

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل
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به عنوان مطالبه رهبر معظم انقالب 
جلوگیری از کاهش ارزش پول داخلی یکی از مهم ترین موضوعات اقتصادی است 
که مقام معظم رهبری در ســال های گذشته و در سال جاری به دلیل اهمیت 
فوق العاده آن بر این موضوع تأکید جدی داشته و دارند. تأکیدی که به عنوان یکی 
از مطالبات ایشان در دیدار اعضای هیئت دولت یک بار دیگر به عنوان مؤلفه های 

مهم در سیاست گذاری مسئوالن اقتصادی مطرح شد. 
مقام معظم رهبری این موضوع را به عنوان یک مســئله مهم در اقتصاد عنوان 
کردنــد. افزایش ارزش پول ملی از آن نظر حائز اهمیت اســت که نقش مهمی 
در کنترل تورم به جا می گذارد و می تواند موجب افزایش رفاه عمومی و ارتقای 
ســطح خرید سبد خانوار شــود. افزایش ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش 
ارزش پــول ملی را می توان با به کارگیری و اتخــاذ راهکارهای مالی و پولی به 

منصه ظهور رساند. 
یکی از این راهکارها مانع تراشی در برابر افزایش نقدینگی یا هدایت نقدینگی به 
سمت تولید است. اگر تولید جدی گرفته شود با هدایت نقدینگی به این سمت و 
استفاده از توان داخلی اقتصاد و استفاده حداکثری از توان ملی می توان در راستای 

افزایش ارزش پول ملی قدم برداشت. 
مانع تراشی در برابر ورود کاالی وارداتی که امکان ساخت آن در داخل وجود دارد 
موضوع مهمی است که افزایش تولید و به تبع آن افزایش ارزش پول ملی را به 
دنبال دارد. بی تردید زمانی می توان ارزش پول ملی را باال برد که تولید نخستین 
و مهم ترین دغدغه اقتصادی کشور باشد. زمانی که همه ارگان ها و مسئوالن در 
برابر ورود کاالی قاچاق ایستادگی کنند و خط فکری و محور توجه فقط ناظر بر 
افزایش تولید ایرانی و ارتقای ظرفیت های اقتصادی باشد که در راستای ارتقای 
تولید هدف گذاری شده اند، اگر به این مرحله برسیم و همه توجه خود را به اقتصاد 
داخلی با تکیه بر توانایی ها و ظرفیت  های مختلف معطوف کنیم که در اقتصاد به 
سمت تولید تغییر جهت داده اند قطعاً در میان مدت و  بلندمدت با افزایش ارزش 
پول ملی مواجه می شــویم که در نهایت منجر به ارتقای رفاه اجتماعی، کاهش 

فاصله طبقاتی و افزایش میزان اشتغال می شود. 
ماحصل همه آنچه به عنوان سیاست های جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی به 
کار گرفته می شود، خود را در کاهش تورم، کاهش سفته بازی و داللی و افزایش 

سودده بودن فعالیت های مولد نشان می دهد.

بورس در اولین روز کاری در ارتفاع 1/7 واحدی ایستاد

بازگشت بورس به مدار صعود
اقتصاد-زهرا طوسی: پس از یک هفته توأم با 
ریزش و رشد شاخص ها در بازار بورس، سهامداران 
با بیم و امید روند معامالت در هفته جاری را رصد 
می کنند؛ چرا کــه این روزها هر فراز و فرودی در 
تاالر شیشه ای سرمایه ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 

در کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در اوایل هفته گذشــته در حالــی که نمادهای 
معامالتــی بزرگ بــا صف های خریــد در حال 
داد و ســتد بودند ورق برگشــت، تا معامله گران 
راهشان را به سمت صف فروش کج کنند، بورس 
با بازدهی منفی ســبب شد ســهامداران بیش از 
2درصد ضرر کنند، در این میان بیشــتر از همه 
کاهش 3میلیون تومانی ارزش ســهام عدالت بود 
که خیل کثیری از ســهامداران تازه وارد را نگران 
کرد. اما این روند اصالحــی در روزهای پایانی با 
حمایت حقوقی ها پایان یافت و شاخص ها خیلی 

زود روندی صعودی در پیش گرفتند.
حال آن چیزی که برای ســهامداران اهمیت دارد 
این اســت که بورس این هفته را چطور ســپری 
خواهد کرد. به عقیده برخی از کارشناسان اگر بازار 
نخســتین روز کارش را با نموداری صعودی آغاز 
کند به احتمال زیاد این روند را برای روزهای آینده 

نیز ادامه  خواهد داد.
در نخســتین روز کاری، بــورس معامالتش را با 
رشدی بیش از ۴۰ هزار واحد آغاز کرد. بیشترین 
اثــر مثبت بر دماســنج بــازار مربوط به ســهام 
شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد 
مبارکه اصفهان و صنایع ملی مس ایران شد و در 
مقابل شرکت های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، 
مخابرات ایران و ارتباطات سیار ایران با افت خود 
مانع رشــد بیشتر بازار سهام شــدند و در نهایت 
شاخص کل با قرار گرفتن در کانال یک میلیون و 

۷2۷ هزار واحدی به کار خود پایان داد. 
همان طور که حمایت حقوقی ها از اواســط هفته 
گذشــته امید را به بــورس بازگرداند پیش بینی 
می شــود با توجه به سهم 9۰ درصدی حقیقی ها 
در سفارشــات خرید بورس، دوباره نقدینگی در 
این بازار در حال گردش باشــد. هر چند آن طور 
که کارشناسان می گویند الزاماً بازار روند دو سال 
گذشته را طی نخواهد کرد و در این مسیر با فراز و 

فرودهایی مواجه خواهد شد، اما کلیت بازار سهام 
روند رو به رشدی را خواهد داشت. 

آیا بورس مثبت می ماند؟»
محمد خبری زاد، کارشــناس بازار سرمایه با بیان 
اینکه اتفاق های نخســتین روز کاری بورس قابل 
پیش بینی بود، گفت: روند معامالت امیدوارکننده 
است، سهامداران از بازار حمایت می کنند و سهم ها 
به نوعی متعادل می مانند که به نظر من کار درست 
هم همین است که سهم ها کمی دست به دست 
شــود و حجم بگیرد و پس از اینکه اطمینان به 
بازار بازگشت سیر صعودی را پیش بگیرد. اما اینکه 
همان اول بازار روند صعودی شــود این صعود به 
نوعــی به خاطر هیجان خرید و صف خرید ایجاد 

شده است.
خبری زاد می گوید: سرمایه گذاران باید بدانند که 
بازار مانند دو ماه پیش نیســت و آن ها بهتر است 
در خریدهــای خود دقت کنند و هر ســهمی را 
خریداری نکنند، زیرا بسیاری از سهم ها از لحاظ 
بنیادی ارزششــان از قیمت آن ها در بازار بســیار 

کمتر است.
به گفته وی، اتفاق های فعلی بازار سرمایه به نوعی 
نشان دهنده این اســت که سهم های خوب و بد 
دارند راهشان را از یکدیگر جدا می کنند. مهم ترین 
نکته بازار همان افزایش حجم بازار اســت تا بازار 

بتواند روی پای خودش جلو برود.

رشد بورس با اصالح مصوبات غلط »
وی با تحلیل علل ریزش بورس در هفته های اخیر 
و با تأکید بر اینکه بازار به مدار رشــد بازگشــته 
است، بیان می کند: اصالح مصوبات غلط و حمایت 
رسانه ها عامل بازگشت اعتماد مردم به بازار است.

خبری زاد می گوید: بازار از ۱9 مرداد که شــاخص 
رقم 2 میلیون و ۷۰ هزار واحد را لمس کرد، شروع 
به ریزش کرد که بهانه اولیه برای آغاز این ریزش، 
اخبار مربوط به عدم عرضه دارا دوم بود. اما در آن 
زمان چند اتفاق دیگر نیــز رخ داده بود از جمله 
اینکه رشد زیاد قیمت ها از ابتدای سال ۱399 در 
بیشــتر نمادهای بازار رقم خورده بود و به عبارت 
مصطلح میان فعاالن بازار، قیمت ها پُر شده بود و 

اکثریت نمادها بیش ارزش شده بودند، اتفاق دیگر 
آغاز عرضه 3۰ درصد دوم ســهام عدالت در بازار 
آن هم به شکل ُخرد بود که با کج سلیقگی برخی 

کارگزاری ها روی داد.
وی یادآور شــد: در حال حاضر هســته معامالت 
بدون اختالل در حال فعالیت است و دیگر شاهد 
بروز اختالل در سیســتم معامالت نیستیم اما در 
آن دوره، هســته معامالت اختالل های زیادی به 
خود دید که همین امر موجب شــد کارگزارانی 
که مأمور به فروش سهام عدالت بودند، سفارشات 
خود را برای اطمینان از فروش، تا دامنه منفی وارد 
سیستم کردند که همین امر سبب شد که بازار از 

روند مثبت به روند منفی تغییر جهت دهد.
وی با بیان اینکه تقویت ســنگین سمت عرضه و 
کاهش شــدید توانایی خرید به از هم پاشیدگی 
بازار انجامید، می افزاید: دومینوی ســقوط وقتی 

رخ می دهد، همه چیــز را با خود 
به پایین می کشد؛ نتیجه این شد 
که آن دســته از افرادی که در سه 
ماهه نخست سال وارد بازار شدند 
و در ســود بودند و آن هایی که در 
مرداد وارد بازار شدند و توازن سود 
و زیان آن تقریباً برابر شــده بود، 
آغاز به فروش ســهام خود کردند؛ 
حقوقی ها هم از سوی دیگر، خود را 
کنار کشیدند و اقدامی برای حمایت 

از بازار انجام ندادند.

بورس ارزش دارایی های خرد را حفظ »
می کند

وی می گوید: ســازمان بورس در بدو امر به عنوان 
ناظر بازار متأســفانه تذکری بــه حقوقی ها برای 
حمایت از حقیقی ها در زمــان ریزش بازار نکرد؛ 
اما وقتی دید که اوضاع در حال بدتر شدن است، 
بالفاصله ورود کرد و با حمایت رسانه ای از فرایند 
بازار، توانست از ریزش بیشتر جلوگیری کند و بازار 
تا حدودی بازگشت. در دو روز آخر معامالتی روند 
بازار مثبت و ارزش معامالت رو به افزایش حرکت 
کرد. در دو روز معامالتی اخیر ارزش معامالت خرد 
به باالی ۱۵ هزار میلیارد تومان رســید و حدود 

2هزار میلیارد تومان ورودی پول حقیقی به بازار 
داشتیم.

خبری زاد معتقد اســت هیچ بازاری مثل بورس 
نمی تواند بــه حفظ ارزش پول هــای ُخرد مردم 
کمک کند؛ چون سایر بازارها 
نمی توانــد نه به مولدســازی 
منابع خــرد بینجامــد و نه 
ارزش آفرینــی در پی خواهد 
ُخرد  سهامداران  البته  داشت. 
نیز باید در خرید و فروش های 
ُخرد نهایت دقــت را به عمل 
بیاورند. تجربه ریزش شاخص 
در این دوره نشان داد که بازار 
ســرمایه بنا بر ماهیت خود، 
همیشــه رو به بــاال حرکت 

نخواهد کرد.

حمایت حقوقی ها از کلیت بازار سرمایه»
امیرعلی امیرباقری، دیگر کارشناس بازار سرمایه 
نیز معتقد اســت: اکنون بــا حمایت همه جانبه 
حقوقی هــا از کلیت بــازار و خریدهای عمده در 
کــف قیمتی به نظــر می رســد در کوتاه مدت و 
میان مدت همچنان بــازار با روند صعودی همراه 
باشد، اما این روند صعودی به لحاظ شدت و قدرت 

مانند دو سال گذشته نخواهد بود.
وی می گوید: در بازار هفته گذشــته شاهد برخی 
از مســائل حائز اهمیت بودیــم که مهم ترین آن 
حمایت حقوقی ها از کلیت بازار، سهام های بزرگ 

و شاخص ساز بود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه رشد 
بــازار باید به طور حتم همــراه با افزایش حجم و 
رشد معامالت اتفاق بیفتد که در این صورت شاهد 
جذابیت قیمت های خرید، اســتحکام معامالت 
و روندهــای افزایشــی در میان مدت و بلندمدت 
خواهیم بود، می افزاید: به ســرمایه گذاران توصیه 
می شود که در کوتاه مدت و میان مدت از رفتارهای 
هیجانی پرهیز کنند و با افزایش دانش خود کارایی 
بــازار را افزایش دهند زیرا در ایــن برهه از زمان 
افرادی که هیجانی رفتار کنند قطعاً با زیان مواجه 

خواهند شد.

انتخاب سبد سهام از بین اصالحی ها»
این کارشــناس بازار ســرمایه تأکید می کند: به 
ســرمایه گذاران توصیه می شــود بــرای انتخاب 
سبد ســهام به سراغ ســهامی بروند که پیش تر 
در فراینــد اصالحی قرار گرفتــه بودند، همراه با 
اصالح بازار اصالح قیمتی داشــته و به ســطوح 
جذاب قیمتی برای خرید رســیده اند. وی با بیان 
اینکه ســرمایه گذاران بهتر است با دقت بیشتری 
به انتخاب ســهام بپردازند، می افزاید: سهامداران 
باید صورت های مالی این شرکت ها را مورد توجه 
قرار دهند و صرفاً جریان نقدینگی معیار انتخاب 
و تصمیم گیری برای خرید ســهام نباشد؛ چراکه 
جریان نقدینگــی با کوچک تریــن خبری روند 
معکوس را در پیش می گیرد و منجر به ایجاد زیان 

برای افراد می شود.

 اتفاق های فعلی 
بازار سرمایه به 
نوعی نشان دهنده 
این است که 
سهم های خوب و 
بد دارند راهشان 
را از یکدیگر جدا 
می کنند

بــــــــرش

طرح عرضه ۶ میلیون مسکن توسط مجلس و دولت نهایی می شود    مهر:  سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح عرضه ۶ میلیون مسکن توسط مجلس و دولت نهایی می شود، گفت: 
به زودی آرامش به بازار مسکن بازمی گردد.مهدی طغیانی اظهار کرد: بنا داریم تا طرح عرضه ۶ میلیون مسکن در بلندمدت و چیزی شبیه مسکن مهر را با رفع ایرادهای بین مجلس و دولت نهایی کرده و مصوب 

کنیم. با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی نیز امیدواریم بخش عمده آپارتمان های احتکار شده به بازار عرضه شود.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir
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خودروسازان اجازه افزایش خودسرانه قیمت را ندارند ©
  تســنیم:  رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه شورای رقابت به 
خودروسازان این اجازه را داده است که هر سه ماه یک بار با توجه به تغییرات 
قیمتی هزینه های تولید درخواست محاسبه نرخ تورم بخشی را از بانک مرکزی 
داشته باشــند، گفت: بر همین اساس اگر خودروسازان خواستار تغییر قیمت 
محصوالت خود آن هم هر ســه ماه یک بار باشــند باید درخواست خود را به 
وزارت صنعــت اعالم و با دریافت نرخ تورم بخشــی از بانک مرکزی تغییرات 
قیمتی را لحاظ کنند اما شــورای رقابت نظارت هــای الزم را انجام می دهد تا 

افزایش قیمت ها به صورت خودسرانه و غیرکارشناسی نباشد.

پلمب بنگاه امالک در صورت عدم صدور کدرهگیری  ©
دانشجو: محمد قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک با تأکید بر اینکه 
صدور کد رهگیری برای معامالت مسکن الزامی است، گفت: هیچ بنگاه امالکی 
حق صادر نکردن کد رهگیری برای معامالت را ندارد، در صورت بروز این تخلف 
هر کدام از متعاملین می توانند از بنگاه شکایت کرده و ما در اسرع وقت نسبت 

به پلمب بنگاه های متخلف اقدام خواهیم کرد. 
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک با مثبت  ارزیابی کــردن پرداخت وام ودیعه 
مسکن گفت: معامالت مسکن طی مردادماه امسال حدود ۱۵ درصد در مقایسه 

با ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است. 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
ثبتی شهرستان فردوس حوزه 

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور 
مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است 
جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       

1� آق��ای جواد غالمی ، فرزند محمد حس��ین نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی به 
مس��احت کل 268/04 مت��ر مرب��ع ، از پ��الک 5348 فرعی از 1 � اصلی بخ��ش یک فردوس ، 
خریداری مع الواس��طه از آقای محمد علی فراس��تی � مکان وقوع ملک : شهرس��تان فردوس � 

باغش��هر اس��المیه � خیابان امام خمینی 
2� آقای محمد حس��ین  غالمی ، فرزند حس��ن نس��بت به شش��دانگ یکباب مغازه به مساحت 
کل 27/79 مت��ر مرب��ع ، از پالک 5348 فرعی از 1 � اصل��ی بخش یک فردوس ، خریداری مع 
الواس��طه از آقای محمد علی فراس��تی � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � باغشهر اسالمیه 

� خیاب��ان ام��ام خمین��ی 
3�  آقای محمد حس��ین  غالمی ، فرزند حس��ن نس��بت به شش��دانگ یکباب مغازه به مساحت 
کل 27/79 مت��ر مرب��ع ، از پالک 5348 فرعی از 1 � اصل��ی بخش یک فردوس ، خریداری مع 
الواس��طه از آقای محمد علی فراس��تی � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � باغشهر اسالمیه 

� خیاب��ان ام��ام خمین��ی 
4�  آقای تقی غالمی ، فرزند محمد حس��ین  نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی  به 
مس��احت کل 350/36 مت��ر مرب��ع ، از پ��الک 5348 فرعی از 1 � اصلی بخ��ش یک فردوس ، 
خریداری مع الواس��طه از آقای محمد علی فراس��تی � مکان وقوع ملک : شهرس��تان فردوس � 

باغش��هر اس��المیه � خیابان امام خمینی 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی 
ای��ن آگهی  نس��بت  به امالک ف��وق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می ش��ود لذا  
درصورتی که اش��خاص ذی نفع ,  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داش��ته باش��ند باید از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخذ 
نمایند،معترضی��ن باید از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثب��ت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت 
فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  
،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست 
ب��ه دادگاه عمومی محل را ارائه نکن��د،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند 
مالکی��ت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت . آ-9905177

تاریخ انتش��ار نوبت اول:   28/ 1399/05
تاریخ انتش��ار نوبت دوم :  1399/06/11

محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک  شهرس��تان  فردوس

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9800732
بموج��ب پرون��ده اجرائی کالس��ه فوق بانک مل��ی مرکزی قوچان باس��تناد قرارداد داخلی ش��ماره 
95/05/15- 6103431719009 بدلیل عدم پرداخت بدهی توس��ط مدیون تا مورخه 98/10/15 
بمبل��غ 13/655/922 ری��ال اعم از اصل طلب، س��ود و خس��ارت تأخیر تأدی��ه و از تاریخ مزبور تا 
یوم الوص��ول جرائ��م روزانه بمبلغ 3/145 ریال علی��ه آقای هادی نوری فرزن��د نورمحمد با کدملی 
0860208508 ص��ادره قوچان بعنوان وام گیرنده تقاضای صدور اجرائیه نموده اس��ت، نظر باینکه 
برابر گزارش اداره پس��ت قوچان بدلیل عدم شناسائی آدرس متن سند، ابالغ اجرائیه بمدیون میسر 
نگردیده است لذا باستناد ماده 18 آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به آقای 
هادی نوری با مش��خصات فوق ابالغ میگردد چنانچه از تاریخ انتشار این آگهی بمنزله ابالغ اجرائیه 
میباش��د ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت تمامی بدهی تان اقدام ننمایید عملیات اجرائی علیه 

شما تعقیب میگردد و بجز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ-9905799
تاریخ انتشار: 1399/06/11

رئیس ثبت اسناد قوچان- عباس برق شمشیر

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9700453
بموجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق بانک ملی ش��عبه غدیر قوچان باس��تناد قرارداد داخلی شماره 
94/09/26- 9408077997 بدلی��ل عدم پرداخت بدهی توس��ط مدیونین ت��ا مورخه 97/07/04 
اع��م از اصل طلب، س��ود و خس��ارت تأخی��ر تأدیه جمعاً بمبل��غ 299/871/212 ری��ال و از تاریخ 
مزب��ور تا یوم الوص��ول جرائم روزان��ه بمبلغ 120/689 ریال علیه آقای س��یدجالل ش��وقی فرزند 
س��یدمومن ش.ش 767 ب��ا کدملی 6359884682 بعنوان وام گیرنده و آقای س��یدمومن ش��وقی 
فرزن��د س��یدیونس ش.ش 838 با کدمل��ی 6358971433 صادرات فاروج و آقای رس��تم رمضانی 
فرزن��د حی��در ش.ش 713 با کدمل��ی 0828292612 صادره ش��یروان بعنوان ضامنی��ن نامبرده 
تقاضای صدور اجرائیه نموده اس��ت، نظر باینکه برابر گزارش مأمور ابالغ اداره پس��ت فاروج بدلیل 
عدم شناس��ائی آدرس نامبردگان در متن س��ند، ابالغ اوراق اجرائیه ها به مخاطبین میس��ر نگردیده 
اس��ت لذا باس��تناد ماده 18 آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االج��راء به آقایان 
س��یدجالل و س��یدمومن ش��هرت هر دو شوقی و رس��تم رمضانی با مش��خصات فوق ابالغ میگردد 
چنانچه از تاریخ انتش��ار این آگهی که بمنزله ابالغ اجرائیه ها میباش��د ظرف مدت 10 روز نس��بت 
ب��ه پرداخ��ت تمامی بدهی ت��ان اقدام ننمائی��د عملیات اجرائی علیه ش��ما تعقیب میگ��ردد و بجز 
آگه��ی مزایده آگهی دیگری منتش��ر نخواهد ش��د. - تاری��خ انتش��ار: 1399/06/11 آ-9905800

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9806630
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9806630 مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم نغمه ظهیری 
پیرشهید باستناد سند ازدواج شماره 5605- 1388/04/28 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 64 شهر مشهد 
جهت وصول تعداد 300 عدد سکه تمام بهار آزادی علیه آریو ظهیری پیرشهید اجرائیه ای به کالسه فوق 
صادر که پس از ابالغ اجراییه مورخ 1398/09/07 حس��ب درخواس��ت بستانکار وارده به شماره 6868- 

1398/01/16 سهم االرث مدیون شش دانگ پالک ثبتی 2855 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد ملکی 
صراحی صمیمی فر بازداشت که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی فوق واقع در مشهد 
بلوار دهخدا- دهخدا 7- ششصد دستگاه- بلوک 14- ژوئن 2- طبقه 2 بازدید و معاینه محلی به عمل آمد 

و نظریه کارشناسی به شماره وارده 21948- 1398/04/09 به شرح ذیل به استحضار میرساند:
پالک فوق آپارتمانی اس��ت مس��کونی واقع در طبقه دوم از بلوک 14 از مجموعه آپارتمان های 5 طبقه 
شش��صد دستگاه به مساحت 88/67 مترمربع که عرصه آن موقوفه آستان قدس رضوی می باشد. نمای 
ساختمان از نوع آجر سفال و قدمت بنا در حدود 40 سال می باشد و فاقد آسانسور می باشد. آپارتمان فوق 
دارای دو اتاق خواب هال و پذیرایی آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام بوده کف دارای پوشش سیمانی 
 mdf و موکت، سیس��تم س��رمایش کولر آبی و گرمایش گاز شهری و بخاری می باشد. کابینت ها از نوع
می باشد. علیهذا با توجه به موقعیت مکانی مشخصات فیزیکی و عمومی ساختمان نوع کاربری قدمت بنا 
و در نظر گرفتن قیمت امالک مشابه و عرف روز ارزش شش دانگ پالک ثبتی فوق بانضمام امتیازات و 
اشتراکات منصوبه و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی به ادارات و سازمان های دولتی شهرداری 
و... جمعاً مبلغ 7/000/000/000 ریال معادل هفتصد میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد. ضمناً ملک 

در حال حاضر در اختیار مستأجر می باشد.
حدود اربعه: شماالً: در پنج قسمت بطول های 1/75 متر و شصت سانتیمتر و 3/05 متر و 75 سانتیمتر 
و 4/5 متر که دومی و چهارمی شرقی محسوب شده دیوار و پنجره به فضای سبز. شرقاً: در پنج قسمت 
1- بطول 4/5 متر دیوار اش��تراکی به پالک 2854 فرعی 2- بطول 70 سانتیمتر دیوار راه پله اشتراکی 
ای قسمت جنوبی محسوب می شود 3- بطول 1/10 متر محل درب و دیوار به راه پله مذکور این قسمت 
تقریباً شمالی محسوب می شود 5- بطول 4/30 متر دیوار به راه پله مزبور. جنوباً: در پنج قسمت بطول های 
5 متر و 1/5 متر و 1/45 متر و شصت سانتیمتر و 1/75 متر که دومی غربی و چهارمی شرقی محسوب 
می شود دیوار و پنجره به فضای سبز. غرباً: بطول 10/5 متر دیوار اشتراکی به پالک 2864 فرعی. حقوق 

ارتفاقی با حق رعایت قانون و مقررات تملک آپارتمان ها.
که با توجه به مطالبات بس��تانکار و هزینه ها و نامه مأمور اجرا به ش��ماره وارده 8004- 1399/06/02 
مقدار 6 س��هم مش��اع از 20 سهم شش��دانگ پالک ثبتی در قبال مبلغ 2/100/000/000 ریال مزایده 
خواهد شد ضمناً مبلغ 84/000/000 ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 105/000/000 ریال میباشد 
ک��ه طبق تبصره م��اده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباش��د و مزایده بمق��دار فوق از مبلغ 
2/100/000/000 ری��ال از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز ش��نبه مورخ��ه 1399/6/22 در محل 
ش��عبه دوم اجرا ش��روع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت 
بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم ش��ده یا نشده بعهده برنده مزایده 
اس��ت و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد ش��د همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در 
روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، 
خیابان ثبت اداره اجرای اس��ناد رس��می مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. همچنین شرکت 
در مزای��ده من��وط به پرداخ��ت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت ب��وده و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی آن در جلس��ه مزایده الزامی اس��ت. آ-9905801 م.الف 229تاریخ انتشار: 1399/6/11

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب
آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی کالسه 9605995

بموجب پرونده اجرایی کالس��ه 9605995 خانم لیلی صغرائی س��منگانی نام پدر: قربانعلی تاریخ تولد: 
1355/05/06 ش��ماره ملی: 0935027629 شماره شناسنامه: 6601 جهت وصول سی سکه تمام بهار 
آزادی علیه آقای ابراهیم شفیعی نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 1345/11/21 شماره ملی: 0731683536 
شماره شناسنامه: 362 به استناد سند ازدواج شماره 7156- 1370/09/21 دفترخانه ازدواج شماره 65 
مش��هد مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالس��ه فوق در اداره اجرای شعبه دوم اداره اجرای 
اسناد رسمی مشهد تشکیل و اجرائیه در تاریخ 1396/12/06 به مدیون ابالغ شده است. سپس به تقاضای 
بس��تانکار طی وارده شماره 2296- 1399/01/31 خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس آی 8/1 مدل 
1388 به ش��ماره انتظامی 524 ص 32 ایران 12 متعلق به مدیون بازداشت و توسط کارشناس رسمی 
دادگستری ارزیابی که طبق گزارش وارده به شماره 13780- 1399/03/13 و 15223- 1399/03/18 

مشخصات خودروی فوق چنین اعالم شده:
الف- مش��خصات وسیله نقلیه: س��واری تیپ: 405 جی ال ایکس رنگ: نقره ای متالیک مدل 1388 نوع 
س��وخت: بنزین- دو گانه دس��تی شماره پالک: 524 ص 32 ایران 12 ش��ماره موتور: 272557 شماره 

شاسی: 317774
ب- وضعیت ظاهری و فنی خودرو در زمان بازدید: موتور: در حال حاضر سالم و روشن

اطاق )بدنه(: نصف بیشتر گلگیر عقب چپ، طوق گلگیر عقب راست، سینی جاقفلی عقب رنگ و آبرنگ 
مابقی فابریک می باشد. کف صندوق عقب دو طرف، سرشاسی چپ و راست عقب خوردگی، سینی پشت 

چراغ جلو دو طرف خوردگی جزئی دارد.
گیربکس: دارد الستیک ها: کویر تایر 80 درصد چراغ ها: سالم آینه ها: سالم شیشه ها: سالم سپرها: سالم 

داشبورد: سالم تودوزی: مستهلک بیمه: نامعلوم باطری: سالم
ج- مالحظات: در حال حاضر خودرو روشن و آماده بکار است لیکن با توجه به گازسوز بودن بعد از گاز 

صدای تق تق دارد که مرتبط به گازسوز بودن می باشد )کارایی موتور متوسط(
د- ارزش )قیمت( پایه کارشناسی: با عنایت به موارد یاد شده فوق قیمت کارشناسی خودروی مذکور )با 

وضعیت کنونی( مبلغ 450/000/000 ریال معادل چهل و پنج میلیون تومان بنظر می ر سد.
ضمن��اً از خودرو مذکور در پارکین��گ آزادی بازدید بعمل آمد. که پس از قطعیت ارزیابی مزایده در روز 
ش��نبه مورخ 1399/6/29 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مشهد 
امام خمینی 28- خیابان ثبت- اداره اجرای اسناد رسمی مشهد از مبلغ پایه 450/000/000 ریال شروع 
و به باالترین مبلغی که خریدار داش��ته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً هزینه های قانونی حق حراج به 
مبلغ 27/000/000 ریال و نیمعش��ر به مبلغ 22/500/000 ریال طبق مقررات از خریدار وصول خواهد 
شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار 
می گردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده 

و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ-9905802 م.الف 230
تاریخ انتشار آگهی: 1399/6/11

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ادغام موسسه کشاورزی و موقوفات سمنان مستقر در دامغان به شماره ثبت 6830 و موسسه کشاورزی و موقوفات چناران به شماره ثبت 1 در شرکت کشاورزی رضوی شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 68474 و شناسه ملی 10380127747

 به استناد صورتجلسه مشترک مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,10,01 شرکت کشاورزی رضوی به شماره ثبت 68474 سهامی 
خاص و موسسه کشاورزی و موقوفات سمنان مستقر در دامغان به شماره ثبت 6830 و موسسه کشاورزی و موقوفات چناران به شماره 
بند )الف (لغایت )و( ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  نامه اجرایی  : به موجب آئین  ثبت 1 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید 
1366 با آخرین اصالحات و الحاقات مصوب سال 1380 و آئین نامه اجرایی آن بشرح مذکور در بند )ز( انتقال کلیه اموال و دارایی 
کشاورزی  موسسه  و   6830 ثبت  شماره  به  دامغان  در  مستقر  سمنان  موقوفات  و  کشاورزی  موسسه  تعهدات  و  دیون  و  مطالبات  و  ها 
ثبت  شماره  به  رضوی  کشاورزی  شرکت  در  دفتری  قیمت  (به  شونده  ادغام  شرکت  )بعنوان   1 ثبت  شماره  به  چناران  موقوفات  و 
68474 )بعنوان شرکت ادغام پذیر( ادغام گردید و سرمایه موسسه کشاورزی و موقوفات سمنان مستقر در دامغان و موسسه کشاورزی 
و موقوفات چناران به مبلغ 20500000000 ریال وفق بند الف ماده 11 قانون مذکور در سرمایه شرکت کشاورزی رضوی به مبلغ 
299000000000 ریال تجمیع گردید در نتیجه سرمایه شرکت کشاورزی رضوی پس از ادغام و تجمیع مبلغ 319500000000 ریال 

منقسم به 319500000سهم با نام یک هزار ریالی می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )963777(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان )964873(  

آگهی تغییرات شرکت زمین شناسی منتظر قائم دامغان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 993 و شناسه ملی 10480052092

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,02,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد حسین هفشجانی نوگورانی شماره ملی 1755687079 با 
پرداخت مبلغ 100000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت . خانم نسرین صدر محمدی شماره ملی 0084187549 با پرداخت مبلغ 9900000 ریال به 
صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت بنابراین لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه که هر یک پس از افزایش به شرح زیر می باشد. خانم مریم علیان نژادی دارنده 
225000 ریال خانم منیر علیان نژادی دارنده 275000ریال آقای عباس علیان نژادی دارنده 50000 ریال آقای محمد حسین هفشجانی نوگورانی دارنده 100000 
ریال خانم نسرین صدر محمدی دارنده 9900000 ریال بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ1000000ریال به مبلغ 11000000 ریال افزایش یافت وماده قانونی اساسنامه 
به شرح فوق اصالح یافت. در خصوص اصالح ماده اساسنامه شرکت : تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از 2 الی 5 نفر می باشد در نتیجه ماده قانونی اساسنامه اصالح 

گردید.
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. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود )964874( 

آگهی تغییرات شرکت آزاد اندیشان البرز سهامی خاص به شماره ثبت 3713 و شناسه ملی 14002747590 

اعضای هیئت مدیره   : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل  العاده مورخ 1398,06,13  فوق  بطور  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  به 
عبارتند از : آقایان احسان نوروزی به شماره ملی : 4592133447 و سعید غالمی به شماره ملی : 4592237021 و مصطفی یعقوبیان 
به شماره ملی : 4592149221 و رضا ذوالفقاری به شماره ملی: 4580074947 برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان: سیدمجید 
بازرس          به سمت   4592239539 : به شماره ملی  بازرس اصلی و مجید محمدی  به سمت   4580098651 : به شماره ملی  طباطبائی 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان )964875(  

آگهی تغییرات شرکت دشت برفی شهمیرزاد با مسئولیت محدود به شماره ثبت 7112 و شناسه ملی 14004271170 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,05,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابوالقاسم چتری به کد ملی 4569643337 به 
موجب صورتجلسه مزبور با دریافت 125.000.000 ریال ازسهم خودرا ازصندوق شرکت به موجب صورتجلسه مزبور از شرکت خارج و دیگر هیچ 
گونه حق و سمتی نخواهد داشت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ8.125.000.000 ریال به مبلغ 8.000.000.000 ریال کاهش پیدا کرد و ماده 4 
اساسنامه بشرح مزبور اصالح گردید. شرکا و میزان سهم الشرکه انها به قرار ذیل میباشد : آقای محمدرضا چتری دارای 7.875.000.000 ریال سهم 

الشرکه خانم ریحانه مهربان دارای 125.000.000 ریال سهم الشرکه 
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تالش ها برای ارائه ســیم کارت دانش آموزی   ایســنا: محســن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش درباره امنیت دانش آموزان در مراجعه به اینترنت گفت: با اپراتورها صحبت شــده تا ســیم کارت 
دانش آموزی در اختیار دانش آموزان قرار گیرد که دسترسی به اینترنت ایمن دارد. وی تأکید کرد: امسال سال تحصیلی ما بدون مشارکت فعال و مؤثر خانواده ها پیش نمی رود و نظارت و همکاری آن ها بسیار مهم 

است. برای آموزش خانواده ها نیز برنامه ریزی هایی در انجمن اولیا و مربیان انجام داده ایم و کانالی در شبکه شاد به همین منظور ایجاد شده است.

ماسک جراحی کارآمد تر از ماسک  های پارچه ای©
فارس: بــا توجه بــه مدل ســازی در 
ســریع ترین ابررایانه جهان، ماسک های 
بهداشتی صنعتی نســبت به انواع دیگر 
ماسک ها، برای ممانعت از انتشار کووید۱۹ 
از طریق قطرات تنفسی در هوا می توانند 

مؤثرتر باشند.
»فوگاکو« ســریع ترین ابررایانه جهان که 

می تواند بیش از ۴۱۵ پتافالپس محاســبه در ثانیه انجام دهد، شبیه سازی هایی را 
انجام داده است که شامل سه نوع ماسک است. فوگاکو دریافته است که ماسک های 
صنعتی و غیردوخته شده در مسدود کردن اسپری ساطع شده هنگام سرفه ها، بهتر از 

ماسک های ساخته شده از کتان و پلی استر هستند.
ماسک های صنعتی به ماسک های پزشکی یکبار مصرف یا جراحی معروف اند و معموالً 
در فصل های اوج بیماری آنفلوانزا در ژاپن اســتفاده می شــوند. این ماسک ها از پلی 

پروپیلن ساخته شده اند و قیمت مناسبی دارند.
ماسک های پارچه ای، از جمله مدل های مورد استفاده در شبیه سازی فوکاگو به طور 
معمول از پارچه هایی مانند کتان ساخته می شوند و پس از آنکه بعضی کشور ها در 
تولید ماسک پزشکی با کمبود مواجه شدند به ماسک های پارچه ای روی آوردند. این 
نوع ماســک ها قابل استفاده مجدد هستند و هنگام استفاده از آن ها عموماً می شود 
آزادانه تر تنفس کرد، اما طبق گفته سازمان جهانی بهداشت باید دست کم یک بار در 

روز در صابون یا مواد شوینده و آب حداقل ۶۰ درجه شسته شود.
براساس گفته کارشناســان ریکن )یک مؤسسه تحقیقاتی ژاپنی(، ماسک صنعتی 
یا همان پزشکی تقریباً تمام قطرات ســاطع شده در یک سرفه را مسدود می کند، 
اما ماســک های پنبه ای و پلی اســتر کمتر مؤثر هســتند، این ماسک ها می توانند 

حداکثر۸۰درصد قطرات را مسدود کنند.
ماســک های جراحی یا پزشکی در مســدود کردن قطرات کوچک تر با اندازه گیری 
۲۰میکرومتر یا کمتر، نفوذپذیری ۱۰ درصدی دارند، اما ماسک های پارچه پلی استری 

و پنبه ای اجازه می دهند تا ۴۰ درصد از قطرات کوچک تر فرار کنند.

امروز یک سیارک از کنار زمین عبور می کند©
فارس: به گزارش ســی جی تی ان، به گفته اداره کل ملی هوانوردی و فضایی ایاالت 
متحده )ناســا(، امروز یک ســیارک با قطر بین ۲۲ تا ۴۹ متری از کنار زمین و در 

فاصله ای کمتر از ماه و زمین، عبور خواهد کرد. 
براســاس داده های موجود، اول سپتامبر جرم آســمانی با نام ES۴ ۲۰۱۱ از فاصله 
تقریبی ۱۲۰ هزار کیلومتری و با سرعت تقریبی ۸ کیلومتر بر ثانیه از کنار زمین عبور 
می کند. ناسا سرعت نسبی این سیارک را حدود ۸.۱۶ کیلومتر در ثانیه تخمین می زند؛ 

حداقل سرعت عبور این سیارک ۴۵ هزار مایل بر ساعت خواهد بود.
این ســیارک نخستین بار در بهار سال ۲۰۱۱ کشف شــد؛ ستاره شناسان آن را به 

سیارک آپولو مرتبط می دانند.

مشت آهنین »کرونا« بر میز هزینه های درمان©
ایلنا: در سال ۹۹ متغیری ترسناک به نام 
»ویروس کرونا« سهم بهداشت و درمان را 
به میزان قابل مالحظه ای نسبت به سال 

گذشته افزایش داده است. 
هرچند ســعید نمکی، وزیر بهداشت، در 
ابتدا اعالم کــرد هزینه های درمان کرونا 
رایگان اســت؛ اما فهرســت هزینه های 

بیماران فاقد پوشــش بیمه پایه نشان می دهد بسته به شدت بیماری، تعداد روزهای 
بستری در بخش عادی یا  آی سی یو و داروهایی که خریداری کرده اند، کف هزینه های 

آن ها از ۵ میلیون تومان شروع می  شود. 

تخت های خالی نداریم »
بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر میانگین هزینه های بیمارستانی افراد فاقد پوشش 
بیمه تأمین اجتماعی در بیمارســتان های ملکی سازمان، در بخش عادی ۲.۵ میلیون 
تومان و در بخش  آی سی یو، ۵ میلیون تومان است. از طرفی دیگر بیمارستان های دولتی 
و تأمین اجتماعی به دلیل کافی نبودن تعداد تخت ها به نسبت تعداد بیماران نیازمند 

بستری، آن ها را به بیمارستان های خصوصی ارجاع می دهند.
البتــه همین بیمارســتان های دولتی در صورت برخــورداری از تخت خالی بابت هر 
شب بســتری در بخش عادی ۲۵۰ هزار تومان و هر شب بستری در بخش  آی سی یو 
۲.۵میلیون تومان از بیماران دریافت می کنند. بنابراین اگر بیماری بدحال یک هفته در 
بخش  آی سی یو بیمارستان دولتی بستری شود دست کم باید ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان هزینه کند. 

هزینه های بیمارستان  خصوصی و دارو »
بررسی  ها از چند بیمارستان خصوصی کشــور، نشان می دهد کف هزینه های درمان 
بیماران کرونایی، بسته به شدت بیماری، تعداد روزهای بستری و... ۲۰ میلیون تومان 
است. یکی از هتل بیمارستان  های معروف تهران که پاتوق بیماران سرشناس است، برای 
هر شب بستری ۱۰ میلیون تومان دریافت می کند اما بیشتر بیمارستان های خصوصی 
بســته به موارد یاد شــده از ۳۰ میلیون تا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان از بیماران خود 
دریافت می کنند.  البته روایت های مختلفی از هزینه های درمان در بیمارســتان های 
دولتی و تأمین اجتماعی وجود دارد. در ماه های گذشته، مدیر درمان یکی از شرکت های 
بیمه مدعی شد مدارک پزشکی از بیمارستان های دولتی و تأمین اجتماعی مانند مسیح 
دانشوری، لبافی نژاد، رسول اکرم)ص(، امام خمینی و... در دست دارد که نشان می دهند 
بین ۱۷ تا ۲۵ میلیون تومان از هر بیمار دریافت شده است. هرچند متوسط هزینه های 
درمان کرونا در بیمارستان های دولتی و تأمین اجتماعی ۷ میلیون تومان گزارش شده 
است، اما هزینه های داروهای خارجی که زیرپوشش بیمه هم نیستند و باید به صورت 
آزاد خریداری شــوند، چند برابر هزینه های بستری است. برای نمونه سه واحد داروی 
IVIG که به صورت آمپول برای فعال کردن آنتی بادی ها تجویز می شود، ۲۰ میلیون 
تومان گزارش شده است. قیمت »ایلومدین«۶ تا ۷ میلیون تومان است. هر عدد از دارویی 
به نام »بمدسیویر« که از سوی مراجع پزشکی تقلبی گزارش شده، اما از طرف دالالن به 

عنوان جایگزین رمدسیویر پیشنهاد می شود، ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. 
یک بسته ۶ عددی از این دارو به قیمت ۵۴۰ میلیون تومان به فروش می رسد. داروی 
»اکتمرا« دیگر دارویی که به عنوان جایگزین رمدسیویر پبشنهاد می شود اما برای همه 

بیماران کاربرد ندارد، بسته به ُدز آن بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان قیمت دارد. 

گران تمام شدن تست کرونا »
عده ای وجود دارند که با وجود درک عالمت های خفیف کرونا در بدنشــان برای تست 
مراجعه نمی کنند؛ آن هم به این دلیل که قیمت تست PCR برابر یک هفته  از هزینه  های 
زندگی  شــان است. هزینه انجام این تســت در بیمارستان های خصوصی ۵۰۰ هزار تا 
حدود یک میلیون تومان گزارش شده است. از آنجا که تست PCR برخالف تست های 
سرولوژی، دقیق است، پزشکان آن را توصیه می کنند. همین تست در بیمارستان های 
دولتی با بیمه پایه ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان اســت اما قیمت انجام آن به صورت آزاد، در 
همین بیمارستان ها بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است.  قیمت تست سرولوژی هم در 
مراکز دولتی با دفترچه بیمه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان و بدون دفترچه، حدود ۹۰هزار 
تومان است اما موضوع این است که PCR یا همان تست مولکولی از سرولوژی بسیار 
دقیق تر است، هزینه های آن اما تنها در شرایطی رایگان محاسبه می شود که تست کرونا 
با تشخیص پزشک انجام شده باشــد. باید در نظر داشت برای عده ای که درآمد قابل 
مالحظه ای دارند، پرداخت یک میلیون تومان برای تست PCR منطقی است و حتی به 
چشم هم نمی آید اما پرداخت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برای فرد روستایی یا شهرنشین 
کم درآمدی که زیر یک میلیون تومان در ماه درآمد دارد و درآمد یک ســالش هم به 

زحمت به ۱۵ میلیون تومان می رسد، عدد بزرگی است. 

کرونا آینه ای برای دیدن ضعف ها»
کرونا با قدرت نمایی در حوزه سالمت عمومی، نشان داد سیاست گذاری عمومی تا چه 
اندازه در مقابل حل تعارضات اجتماعی میــان دهک های باال و پایین درآمدی، دچار 
انحراف شــده اســت.  کارگران و گروه های محروم جامعه در شــرایطی قادر به خرید 
یک داروی ۱۰ میلیون تومانی نیســتند که عده ای بــرای درمان کرونای خود در یک 
بیمارستان الکچری، حاضر به پرداخت شبی ۱۰ میلیون تومان هستند. این امر نشان 
می دهد سیاست گذاران اقتصادی و افرادی که هنوز به حدی از برابری در حوزه عمومی 
می اندیشند، تسلیم شکاف طبقاتی شده اند و دیگر توجهی به عارضه دسترسی ناعادالنه 

به امکانات ندارند.

 گروه جامعه/ محمود مصدق  معاون آموزش 
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادعای آموزش 
دانش آموزان مقطع ابتدایی تنها بر بستر فضای 
اصاًل  گفت: چنین چیزی  و  کرد  رد  را  مجازی 

مطرح نیست. 

چگونگی حضور دانش آموزان در سه منطقه»
رضوان حکیم زاده با بیان این مطلب در گفت وگو با 
قدس افزود: دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان مقطع 
ابتدایی و همچنین اظهــارات اخیر وزیر آموزش و 
پرورش در خصوص نحوه برگزاری کالس ها و ارائه 
آموزش ها به دانش آموزان کامالً ادعای یاد شــده را 
رد می کند.  وی با اشاره به اینکه طبق دستورالعمل 
ثبت نام دانش آموزان سه حالت برای ارائه آموزش ها 
به دانش آموزان مقطع ابتدایی پیش بینی شده است، 
افزود: در واقع با توجه به شــیوع کرونا، کشــور به 
ســه منطقه سفید، زرد و قرمز تقسیم شده و برای 
هر منطقه بر اســاس شــرایط خاصش از نظر نوع 
تدریس، شرایط حضور دانش آموزان و معلمان و روند 
ارزشیابی و حضور و غیاب و... برنامه ریزی شده است. 
از این رو مدارسی که در منطقه سفید قرار دارند که 
غالباً مدارس مناطق روستایی و کم جمعیت هستند 
از پانزدهم شهریور بازگشایی می شوند و آموزش ها به 
دانش آمــوزان این مناطق به صورت حضوری انجام 
می گیرد. یعنی ما مشکلی برای بازگشایی مدارس 
مناطق سفید و ارائه آموزش به صورت حضوری به 
دانش آموزان این مناطق که خیلی ها ممکن اســت 
دسترســی به فناوری ارتباطات و اطالعات نداشته 
باشند و یا زیرساخت های فناوری در آنجاها فراهم 
نباشد، نداریم.  وی با بیان اینکه آموزش در مناطق 
زرد به صورت ترکیبی اســت، گفت: در این حالت 
دانش آموزان به گروه های کوچک تر تقسیم می شوند 
و با حفظ پروتکل های بهداشتی تعدادی از روزها را 
در مدرسه حضور می یابند و بقیه روزها و فعالیت های 

آموزشی را از طریق شبکه شاد پیگیری می کنند.
حکیم زاده سپس به تشریح آموزش دانش آموزانی که 
در مناطق قرمز قرار دارند پرداخت و گفت: بیشــتر 
آموزش ها در این مناطق بر بســتر فضای مجازی 
ارائه می شــود. البته برنامه های آموزشــی از طریق 
رســانه ملی هم ارائه می شود و در کنار این ها تهیه 
درسنامه ها و راهبران آموزشی را هم داریم. بنابراین 

بحث آموزش دانش آموزان مقطع ابتدایی به صورت 
صرف مجازی اصالً مطرح نیست.

اولویت نخست، سالمت دانش آموزان است»
وی با اشاره به اینکه بیشتر مدارس مناطق وضعیت 
قرمز در شــهرهای پرجمعیت کشــور هستند، در 
پاسخ به این پرســش که آیا احتمال دارد زنجیره 
حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس شــهرهای 
دارای وضعیــت قرمز قطع شــود، گفــت: در این 
شــهرها بســتر اصلی آموزش، فضــای مجازی و 
آموزش های تلویزیونی اســت و طبعاً چون وزارت 
آموزش و پرورش تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه 
با کروناست، اولویت نخست این وزارتخانه سالمت 
دانش آموزان اســت. البته باید به یاد داشته باشیم 
که شرایط کرونا و مناطق قابل پیش بینی نیست و 
طبعاً هر کدام از مناطق اگر از حالتی به حالت دیگر 
تغییر وضعیت بدهند سناریو ما هم برای برگزاری 
کالس ها تغییر می کند. یعنی اگر منطقه ای که دارای 
وضعیت قرمز است با رعایت پروتکل های بهداشتی 
به منطقه زرد تبدیل شود آن وقت ما هم آموزش ها 
را به صــورت ترکیبی ارائه می دهیــم. حکیم زاده 
آموزش غیرحضوری را به دانش آموزان مناطق قرمز 

کامالً قانونی و براساس مصوبات 
شــورای عالی آموزش و پرورش 
و تصمیمات ستاد ملی مبارزه با 
کرونا خوانــد و گفت: تصمیمات 
ستاد یاد شــده در شرایط فعلی 
تنها مرجع تصمیم گیری هاست؛ 
به همین دلیل ســال گذشــته 
اجــازه برگــزاری کالس هــا به 
صورت غیرحضوری داده شــد و 
امسال هم شــورای عالی آموزش 
و پرورش مصوب کرده که اگر به 
دلیل شرایط اضطراری، آموزش و 
پرورش این امکان را نداشــت که 
حضوری  دانش آمــوزان  آموزش 
باشد همه کالس ها و فعالیت های 

آموزش و پرورش بر بســتر فضای 
مجازی انجام شــود. بنابراین برگــزاری کالس ها به 

صورت غیر حضوری رسمیت دارد و قانونی است. 

آسیب های آموزش های غیرحضوری»
وی در ادامــه بــه بحث آســیب های آموزش های 
غیرحضوری اشــاره کرد و گفــت: موضوع آموزش 

غیرحضــوری دانش آمــوزان در 
حال حاضر مختص کشــور ما 
نیســت و یک پدیــده جهانی 
اســت و طبعاً آمــوزش مجازی 
انتخاب وزارت آموزش و پرورش 
نبــوده بلکــه از روی اجبار بوده 
اســت. یعنی در وضعیت عادی 
تصمیم نگرفتیم درهای مدارس 
را ببندیم و کالس ها را بر بســتر 
فضای مجــازی برگزار کنیم. ما 
می بایست بین بی برنامه بودن و 
رها بودن دانش آموزان و استفاده 
از بســتر فناوری ارتباطات برای 
تداوم آموزش دســت به انتخاب 
می زدیم کــه راه دوم را انتخاب 
کردیم. این، قطعاً انتخاب درستی 
است اما بی تردید برای آموزش و به ویژه برای پرورش 
دانش آمــوزان هیچ چیز جای کالس های حضوری 
را نمی گیرد؛ چون انتقال مباحث تربیتی از طریق 
فناوری ارتباطات بسیار سخت است. شاید بتوانیم 
مفاهیم علوم و ریاضی را از طریق بســتر فناوری به 
بچه ها یاد بدهیم امــا تربیت کردن نیازمند تعامل 

مربی و دانش آموزان در محیط مدرسه است. یکی 
از آســیب های آموزش مجازی این است که بحث 
تربیت در حاشیه قرار می گیرد.عالوه بر این، آموزش 
غیرحضوری رشــد اجتماعی دانش آموزان به ویژه 
دانش آموزان پایه یکم تا سوم دبستان را که تازه وارد 
دنیای مدرسه شده اند، دچار مشکل می کند چون 
آموزش ها به جای گروهی، بــه صورت فردی و در 

منازل دنبال می شود.
معاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش از 
ایجاد شکاف آموزشی به عنوان یکی دیگر از عمده 
پیامدهای منفی آموزش غیرحضوری دانش آموزان 
یاد کرد و افزود: بعضی دانش آموزان از امکانات فناوری 
بیشتری برخوردارند. البته در آموزش حضوری هم 
همین طور است اما در مدرسه حضور معلمان تا حدی 
کمبودها را جبران می کنــد، اما در آموزش مجازی 
ممکن است این کمبودها بیشتر احساس شود. البته 
در کنار این آسیب ها، آموزش مجازی فرصت هایی 
هم فراهم می کند که از جمله آن می توان به انعطاف 
در زمــان و مــکان آموزش، تنوع بخشــی به منابع 
یادگیری و گســترش دامنه ارتباط دانش آموزان و 
معلمان اشاره کرد. بر این اساس حتی پس از عبور 
از وضعیت موجود و کرونا باید از بستر فضای مجازی 
برای آموزش ها اســتفاده کرد؛ اما به هرحال اصل و 
اســاس کار آموزش باید بر حضور دانش آموزان در 

کالس ها و محیط مدرسه باشد.
حکیم زاده در پاســخ به این پرسش که آیا وزارت 
آمــوزش و پرورش ارزیابی مشــخصی از کیفیت 
آموزش ها بر بســتر فضای مجازی داشته است تا 
میزان افت یا پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان به 
نسبت سال های قبل مشخص شود، گفت: پژوهش 
در تمام استان های کشور با محوریت یاد شده انجام 
شده است، حتی خودمان هم به صورت میدانی کار 
پژوهشی در این زمینه انجام داده ایم. عالوه بر این، 
اقدام به تجزیه و تحلیل آزمون های دانش آموزان 
کرده ایــم کــه نتایج آن نشــان می دهد کیفیت 
آموزش های ارائه شده در سال تحصیلی امسال با 
سال گذشته تفاوت زیادی نداشته است. به همین 
دلیل می توان گفت معلمان ما تمام تالششــان را 
انجام داده اند تا بتوانند در شــرایط فعلی از همه 
بســترها و منابع آموزشــی برای پیشبرد اهداف 

آموزشی استفاده کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با قدس مطرح کرد

آموزش های غیرحضوری و اختالل در رشد اجتماعی

یکی از آسیب های 
آموزش مجازی 

این است که بحث 
تربیت در حاشیه 

قرار می گیرد
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آسیب های اجتماعی

یک مسئول حوزه درمان اعتیاد هشدار داد
احتمال مرگ ناگهانی در 

مصرف کنندگان یک داروی الغری
 ایســنا   علی غالمی، دبیر کانون سراســری 
انجمن های صنفی مراکز ســرپایی درمان اعتیاد 
کشــور ضمن تشــریح عــوارض کوتاه مدت و 
بلندمدت مصرف ماده شیشــه گفــت: برخی از 
شرکت های داروســازی خارج از ایران به صورت 
غیرمجاز از ترکیبات آفدرین، داروی الغری به نام 
»هیدروکسیکات« تولید می کنند که در شبکه های 
ماهواره ای نیز از این دست داروها تبلیغ می شود، 
این درحالی است که مصرف کنندگان این قرص ها 
ممکن اســت دچار تپش قلــب و افزایش دمای 
بدن شوند که احتمال مرگ ناگهانی در این افراد 
بسیار بیشتر از افراد عادی است. وی افزود: برخی 
اوقات شاهد هســتیم که برخی بدنسازان دچار 
مرگ ناگهانی می شــوند که امکان دارد به دلیل 
مصرف داروی هیدروکسیکات باشد که به منظور 
چربی ســوزی از آن اســتفاده می کنند و پس از 
مصرف، به دنبــال افزایش ضربان قلب و عوارض 
قلبی، ممکن است دچار مرگ ناگهانی شده باشند.

محیط زیست

مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی بیان کرد
 یوزهای ایرانی 

در خطر انقراض تصادفی
 مهر    مرتضــی پورمیرزایــی، مدیرعامل 
انجمن یوزپلنــگ ایرانی گفت: بــا تکیه بر 
آخریــن منابع جهانی دربــاره آمار یوزها که 
یک مقاله جهانی منتشر شده در سال ۲۰۱۷ 
و یک کتاب اکولوژی یوزهاست، برآورد شده 
حدود ۴۰ تا ۵۰ فرد یوز در ایران وجود دارد 
که احتمــاالً کمتر از ۴۰ فــرد یوز هم باقی 

مانده است.
وی ادامه داد: اکنون هیچ شــواهدی از افزایش 
جمعیت یوزها در کشــور وجود نــدارد و باید 

بگوییم جمعیت یوزها رو به کاهش است.
اگر واقع بین باشــیم به این مسئله واقفیم که 
در حال حاضر اوضاع یوزها به جایی رســیده 
که حفظ گونه ارجح تر است. یوزهای ایرانی در 
شرایط انقراض تصادفی قرار گرفته اند و ممکن 
اســت هر روز بر اثر تصادف، حمله سگ و... در 
محل زیستشان تلف شــوند، البته حفاظت از 

زیستگاه ها هم باید ادامه یابد.

آموزش

برای سال تحصیلی جدید
حداقل و حداکثر افزایش شهریه 
دانشگاه های سراسری اعالم شد

 مهر    رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های 
ممیزه وزارت علــوم حداقل و حداکثر افزایش 
شهریه دانشــگاه ها در سال تحصیلی جدید را 
اعالم کرد. عبدالرضا باقری گفت: افزایش شهریه 
مشابه ســال های پیش بین ۱۰ تا ۲۰ درصد 
بسته به دانشــگاه ها متفاوت است. هیئت های 
امنای دانشــگاه های مختلف بسته به شرایط 

محیطی و هزینه ها، شهریه را تعیین کرده اند.
شــایان ذکر اســت، درحالی افزایش شهریه 
دانشگاه ها همانند سال پیش اعالم می شود که 
دانشجویان به شهریه های ترم گذشته به دلیل 
برگزاری کالس هــا در فضای مجازی و برخی 
شبکه های اجتماعی و نبود زیرساخت های الزم، 
اعتراض داشــتند و بر این بــاور بودند دریافت 
شــهریه در ازای خدمات دانشجویی و برپایی 
کالس ها و دست کم کالس های عملی است و با 
توجه  به برخط  شدن آموزش ها، پرداخت شهریه 

مانند نرخ پیش از وقوع کرونا موجه نیست.

خانه و خانواده

مدیرعامل ستاد دیه کشور اعالم کرد
روند نزولی آزادی زندانیان 

جرایم غیرعمد در سال جاری 
 ایلنا    سید اسداهلل جوالیی، مدیرعامل ستاد 
دیه کشــور می گوید: علت اصلی کاهش آمار 
ســتاد دیه در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد 
نسبت به سال گذشــته این است که نرخ دیه 
هم در ماه هــای حرام و هم در غیر آن افزایش 
بی سابقه ای داشته است. همچنین با توجه به 
وضعیت معیشتی اغلب افراد جامعه و موضوعات 
اقتصادی که نوســان های آن دامنگیر بسیاری 
از افراد و طبقات اجتماعی شــده اســت، در 
حال حاضر کســی با رقم های پایین در جرایم 

اقتصادی غیرعمد وارد زندان نمی شود. 
وی افزود: با کمک اخیر بنیاد مســتضعفان 
نیز ستاد دیه در استان های مختلف، زندانیان 
واجد شــرایط را شناسایی کرده و تعدادی از 
ایــن زندانیان در روز عیدغدیر آزاد شــدند؛ 
از جمله می توان بــه آزادی ۱۵۰ زندانی در 
استان گیالن و بیش از ۵۰ زندانی در استان 

یزد اشاره کرد.

بهداشت و درمان

همزمان با تأمین کافی انسولین تزریقی 
دومین کارخانه تولید انسولین 

قلمی در ایران افتتاح شد
 ایرنا    دومین کارخانه تولیدکننده انســولین 
قلمی که نمایندگی تولید انسولین یک کارخانه 
اروپایی است دیروز با حضور رئیس سازمان غذا 
و دارو و ارتباط آنالین وزیر بهداشت افتتاح شد.
محمدرضا شانه ساز در این مراسم بر افزایش تولید 
انسولین قلمی در کشور همزمان با تأمین کافی 
انسولین تزریقی مورد نیاز بیماران دیابت در کشور 
تأکید کرد. وی هفته گذشته از افتتاح خط جدید 
تولید انسولین قلمی تحت لیسانس یک شرکت 

برند اروپایی در هفته جاری خبر داده بود.
محمدرضا شانه ساز، پیشتر گفته بود: ظرفیت 
بزرگی برای تولید داروهای وارداتی در کشــور 
وجود دارد و شــرکت های دارویی می توانند با 
تولیــد این داروها حدود هــزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان قرارداد خرید دارو را به خودشان اختصاص 
دهند. در این مســیر انتظار داریم شرکت های 
دانش بنیان در تولید حدود ۴۰۰ میلیارد تومان 

فرآورده دارویی جدید مشارکت کنند.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

سبک زندگی

بخشنامه شهید راه خدمت، فقط برای بیمارستان های دولتی 
ایلنا: جامعه پرستاری خواستار رسیدگی بیشتر دولت به وضعیت 
خود در شرایط کرونایی است. آرمین زارعیان، رئیس هیئت مدیره 
سازمان نظام پرســتاری می گوید: در همه کشورها برای پرستاران 
بخش کرونایی حق مراقبت از بیمار قائل شده اند اما در ایران با وجود 
ابالغ وزرات بهداشت، این موضوع وجود ندارد. همچنین بخشنامه 

شهید راه خدمت، فقط شامل بیمارستان های دولتی می شود.

روش قیمت گذاری دارو ناعادالنه است
خانه ملت: حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس می گوید: انتظارات از صادرات دارو به خوبی برآورده 
نشده و متأسفانه شــیوه قیمت گذاری  دارو ناعادالنه است؛ برای 
اینکه بیمه ها را موظف کنیم هزینه دارو را بپردازند به شرکت های 
دارویی فشار می آوریم که داروها را ارزان بفروشند. با تولید داروی 

ارزان نمی توان در حوزه صادرات حرفی برای گفتن داشت.

3 میلیون و 255 هزار دانش آموز تبلت ندارند
برنا:محمدرضا ســیفی، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی 
مناطق محروم و عشایر با بیان اینکه از کل جمعیت دانش آموزی 
کشــور ۳ میلیون و ۲۵۵ هزار نفر به اینترنت دسترسی ندارند، 
گفت: امسال شرایط آموزش دشوار است. سال گذشته ۷۰درصد 
آموزش ها به پایان رسیده بود، اما در سال جاری از ابتدای سال با 

مشکالت متعدد روبه رو هستیم. 

جامعه: دکتر رضا منتظر، از پزشــکان، محققان و مؤلفان 
کشــورمان که عالوه بر حوزه پزشکی نوین، در حوزه طب 
ســنتی مشــغول به تحقیق و مداوای بیماران اســت، در 
گفت وگو با تســنیم تجربه درمانی خود با یک بیمار مبتال 
به »اســپوندیلیت  آنکیلوزان « را که یــک  بیماری  مفصلی 

پیشرونده  است بازگو کرده است.
وی می گوید: آقایی ۳۰ ســاله بــه مطبم مراجعه کرد که از 
درد مهره های کمر و پشت شکایت داشت؛ پزشک متخصصی 
چند سال پیش با مشاهده عکس رادیولوژی این بیمار، به او 

گفته بود مبتال به اسپوندیلیت آنکیلوزان هستی.

اســپوندیلیت  آنکیلوزان  یک  بیماری  مفصلی پیشرونده  و 
مزمن  همراه  با التهاب  و سفتی ستون  فقرات  و ساختارهای 
حمایت  کننــده  آن  اســت ؛ در موارد شــدید مفاصل  لگن  
و مهره  های کمر، ســینه  و گردن به مرور درگیر می شــود 
و بیمــار حالت  خمیده  به  جلو پیدا می کند؛ اســپوندیلیت 
آنکیلــوزان در همه مبتالیان، شــدید و همــراه با ناتوانی 
فیزیکی نیست و بسیاری از مبتالیان قادرند به کار و زندکی 

روزانه خود بپردازند.
اما نکته تعجب آور در اظهارات این بیمار این بود که گفت: 
زندگی  مشترک من نابود شد! پزشک متخصصی که برای 

درمان به او مراجعه کرده بودم به من گفته بود این بیماری 
در تو پیشرفت می کند و در ۴۰ سالگی فلج می شوی و اگر 

بچه دار شوی فرزندت هم مبتال می شود!
به دنبال این قضیه، همســرم هم به من گفت: من وظیفه 
ندارم از تو پرستاری کنم! بچه دار هم که نمی توانیم بشویم 

پس باید جدا شویم!
ایــن بیمار در ادامه اظهاراتش گفــت: طب جدید، زندگی 
مرا از هم پاشــید و مادرم هم اکنــون از غصه من، بیمار 

شده است!
با شــنیدن سرنوشــت این جوان بیمار، یاد سخن زکریای 

رازی با این مضمون افتادم که: طبیب باید همواره به بیمار 
امید دهد حتی اگر خود امیدی به درمان او نداشته باشد.

درمــان این جوان بیمــار را بر اســاس درمان های رایج 
طب سنتی شــروع کردم و به او گفتم: خدا تو را دوست 
داشته که همان ابتدای زندگی، همراه نبودن همسرت در 
سختی ها را به تو نشان داده است، بنابراین غمگین نباش 
و با توکل بر خدا و درمان بیماری، آینده بهتری در پیش 

خواهی داشت.
خوشــبختانه اکنون با دو جلســه درمان، تــا حد زیادی 

دردهای این بیمار بهبود یافته است.

تزریق»سمناامیدی«چگونهزندگیبیماررابهفنامیدهد!
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

مصطفی ادیب با اکثریت آرا مأمور تشکیل کابینه در لبنان شد

اجماع بزرگان یا فشار فرانسه؟
  جهان/ نیک پندار  کمتــر از یک ماه پس از 
انفجار بیروت و اســتعفای حسان دیاب، لبنانی ها 
موفق شدند بر سر نخســت وزیری جدید اجماع 
کنند. مصطفی ادیب پس از رایزنی های پارلمانی با 
کسب اکثریت آرا مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان 
و استقرار در بعبدا شد. مصطفی ادیب توانست 90 
رأی کســب کند. نواف سالم، نامزد مورد حمایت 
القوات اللبنانیه به ریاست سمیر جعجع هم 16 رأی 

بدست آورد.
عــالوه بر رأی بــاالی ادیب، یکی دیگــر از نقاط 
امیدبخش درباره  وی اجماع نخســت وزیران سابق 
لبنان درباره او اســت. روز یکشنبه سعد حریری، 
نجیــب میقاتی، تمام ســالم و فؤاد الســنیوره، 
نخســت وزیران اســبق لبنان در بیانیه مشترکی 
اعالم کردند جریان المستقبل او را نامزد تشکیل 
دولت کرده اســت. محمد رعد، رئیس فراکسیون 
وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان هم اعالم کرد 
فراکسیون وفاداری به مقاومت موافقت آشکار خود 
را با مأموریت مصطفی ادیب اعالم کرده اســت. به 

این ترتیب با فرمان میشــل عون، مصطفی ادیب، 
سفیر لبنان در آلمان مأمور تشکیل کابینه می شود.

مصطفــی ادیــب دارای دکترای حقــوق و علوم 
سیاسی است. وی مدرس حقوق بین الملل، قانون 
اساســی، جغرافیای سیاسی و روابط بین الملل در 
دانشگاه های مختلف لبنان و فرانسه بوده است؛ در 
سال 2000 تدریس در دانشکده نظامی بیروت را 
آغاز کرد. رئیس جمعیت حقوق بین الملل و انجمن 
علوم سیاسی لبنان و عضو جمعیت فارغ التحصیالن 
دانشگاه های فرانسه و انجمن عربی علوم سیاسی و 
جمعیت بین المللی قانون اساسی و مرکز دیده بان 
برای صلح پایدار داخلی از دیگر سوابق نامزد تشکیل 
کابینه جدید لبنان است. وی مشاور نجیب میقاتی، 
نخست وزیر اســبق لبنان در سال 2000 بوده تا 
اینکه در 18 جوالی 2013، به عنوان سفیر لبنان 
در آلمان تعیین شــد. وی بین سال های 2005 و 
2006، زمانی که میقاتی به نخست وزیری رسید 
در کمیته ویژه، مأمور تدوین قانون جدید انتخابات 

لبنان شد.

ادیب در نخستین ســخنان خود پس از انتخاب 
به عنوان نخســت وزیر جدیــد تأکید کرد قصد 
دارد با بهره بردن از تیمی متشــکل از کارشناسان 
و متخصصان خبره در کابینه، دست به اصالحات 

گسترده در کشورش بزند.
اگرچه ادیب بــا رأی باال از پارلمان تأییدیه گرفته 
اســت اما آنچه در فضای غیررسمی لبنان جریان 

دارد این اســت که او بر اثر فشــار فرانسه انتخاب 
شده است. امانوئل مکرون روز گذشته وارد لبنان 
شد و قرار است امروز جلساتی را با سیاستمداران 
لبنانی برگزار کند. او در سفر پیشینش به بیروت که 
پس از حادثه انفجار بندر این شهر رخ داد، هرگونه 
کمک به لبنان را منوط به انجام اصالحات مد نظر 

الیزه کرد.

تسنیم: دولــت انگلیس در صدد است به منظور 
جبران کسری بودجه ناشی از قرنطینه بلندمدت 

در این کشور، مالیات ها را افزایش دهد.
ایسنا: در بحبوحه اعتراض ها به خشونت پلیس 
آمریکا پــس از تیراندازی مهلک به شــهروندی 
سیاه پوســت، پلیس شهر کنوشــا ضمن اعالم 
وضعیت اضطراری، سه روز حکومت نظامی اعالم 

کرد.
جهان: نخست وزیر عراق اعالم کرد دولت تصمیم 
گرفته برای تحقیقات درباره پرونده های کالن فساد 

در کشور، کمیته عالی تشکیل دهد.

 مایکل مور خطاب به مخالفان 
رئیس جمهور آمریکا:

 خالص شدن از ترامپ را ©
به دموکرات ها نسپارید

مور،   مایکل  راشاتودی:  
مستندساز منتقد آمریکایی 
که نتایج انتخابات 2016 را 
درســت پیش بینی کرده 
بود، اعــالم کــرد دونالد 

ترامپ ممکن است موفقیت غیرقابل انتظار خود 
در انتخابات پیشین را دوباره تکرار کند.

مور که تالش دموکرات ها برای غلبه بر ترامپ را 
کافی نمی داند، در فیس بوک خود نوشت: »خالص 
شدن از شّر ترامپ را به دموکرات ها نسپارید. شما 
خودتان باید از شر او خالص شــوید. در 6۷ روِز 
پیش رو، باید هر کدام از ما بلند شویم و دنبال این 
باشیم که 100 نفر را جمع کنیم که رأی بدهند. 
آیا خیالتان راحت اســت که راهی وجود ندارد تا 
ترامپ برنده شــود؟ بابت اعتماد به دموکرات ها 

خوشحالید؟«
این فیلم ساز سرشناس سپس با اشاره به نظرسنجی 
اخیر در دو ایالت میشیگان و مینه سوتا که نشان 
مــی داد محبوبیت ترامپ افزایش یافتــه، افزود: 
»دارم از 10 هفته پیش از انتخابات به شما هشدار 
می دهم. عالقه60 میلیون نفر به ترامپ به شــکل 
نامعمول )زیاد( اســت! عالقه شان به جو )بایدن( 

چندان زیاد نیست«.
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اما و اگرهای اصالحات ساختاری در لبنان©
بر اساس توافقی که در سال 1916 سایکس انگلیسی و پیکو فرانسوی در میانه 
جنگ اول جهانی با هم نوشــتند، لبنان، ســوریه و فلسطین سهم فرانسه شد 
و اردن، عراق و کویت نیز به انگلیس رســید. در این تقســیم بندی، ساختاری 
که فرانســوی ها برای لبنان در نظر گرفتند این بود که بر اســاس طوایفی که 
 وجود دارد، سیســتمی حکومتی برقرار شود. رئیس جمهور، مسیحی مارونی؛ 
نخســت وزیر از اهل سنت و رئیس مجلس هم شیعه باشد. عمده شیعیان آن 
زمــان لبنان، دروزی ها بودند که بعدها جنبش امل قدرت بیشــتری گرفت و 
نبیه بری رئیس مجلس شــد. در ساختار لبنان امروز، شیعیان دوازده امامی که 
سیدحســن نصراهلل آن ها را نمایندگی می کند، دارای قدرتی شدند که غیر از 
ارتش لبنان عماًل آن کســی که می تواند امنیت این کشــور را حفظ کند، این 
گروه و این جناح اســت. در این وضعیت و با این طوایفی که در لبنان زندگی 
می کنند، طبیعی است که شرایط موجود نمی تواند پاسخگوی نیازمندی های 
لبنان باشد. امروز باید دید چه نیازمندی وضعیت لبنان را به خود فرا می خواند؛  
حتی میشــل عون، رئیس جمهور این کشور هم مطرح کرده که بر اساس یک 
جامعه مدنی، ساختاری شکل بگیرد. جامعه مدنی معنایش این است که اکثریت 
جامعه چه کســی را می خواهند و به چه کسی رأی می دهند. اگر این وضعیت 
باشد ترکیب فعلی قاعدتاً تغییر خواهد کرد و اکثریتی که می تواند تعیین کننده 
باشد، مالک قرار می گیرد. اگر بتوان بدون درگیری و کشمکش ، قانون اساسی 
کنونی را اصالح کرد، آن وقت می توان امیدوار بود که لبنان وارد فضای بهتری 

در تعامالت داخلی خواهد شد.
میشــل عون بر این عقیده است که نخبگان و خبرگان گرد هم آیند و ساختار 
مطلوب را تعیین کنند. قاعدتاً بر اساس نوع دموکراسی های موجود اگر از فرانسه 
الگوبرداری کنند، ساختار ریاستی اســت و اگر از الگوی انگلیس تبعیت کنند، 
ســاختار پارلمانی می شــود؛ به این مفهوم که در فرانسه، آمریکا یا ایران، رئیس 
جمهور مستقیماً توسط رأی مردم انتخاب می شود. وقتی از الگوی پارلمانی سخن 
می گوییم یعنی حزبی که در رأی گیری، اکثریت را بدست می آورد، معموالً دبیر 

کل آن حزب نخست وزیر شده و قدرت در اختیار آن ها قرار می گیرد.
در مجموع، راه حل مشــکالت کنونی لبنان تماماً از اصالح ساختار نمی گذرد 
و مجموعه ای از راه حل ها را دربرمی گیرد. در کشــوری که افزون بر 100 گروه 
قومی و قبیله ای زندگی می کنند و تنش های کنونی هم وجود دارد، ســاختار 
قاعدتــاً جواب نمی دهد؛ به خصوص آنکه همــه طوایف و گروه ها نیز به دنبال 
رعایــت تمام اصول و چارچوب های خود بدون چشمپوشــی برای منافع ملی 
باشند. تغییرات مدرنیسم با گذشت حدود 100 سال از شکل گیری نظام کنونی 
که دارای مشکالت فراوانی است، طبعاً ساختاری جدید منطبق با شرایط لبنان 
را می طلبد. اگر نخبگان و خبرگانی که در جامعه لبنان کم هم نیســتند، دور 
هم جمع شده و هم اندیشی کنند، شاید بتوانند شرایط لبنان را بهبود دهند. اما 
در شرایط موجود که حاکمیت طوایف است، قاعدتاً آن ها هم نمی توانند خیلی 
مؤثر باشند. اما اگر بنا بر این باشد گروهی از نخبگان، بهترین شرایط را منطبق 
با نیازهای جامعه لبنان انتخاب کنند، این تازه ابتدای ماجراست و اهمیت اصلی 

در کیفیت اجرای آن است.
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 سه شنبه 11 شهریور 1399  12 محرم 1442 1 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9332

 جهان  سرانجام نخستین هیئت اسرائیلی در سفری هوایی به 
ابوظبی سفر کرد. این پرواز از حریم هوایی عربستان عبور کرده 
است. پس از انجام این پرواز و فرود آمدن هواپیمای حامل هیئت 
آمریکایی - اسرائیلی در فرودگاه ابوظبی، اعضای این دو هیئت 
در کنفرانسی خبری در فرودگاه شرکت کرده و توافق دو طرف 
را ستایش کردند. جرد کوشنر، مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ 
هم که در این سفر حضور دارد، پس از ورود به ابوظبی اظهار کرد: 
معاهده صلح بین اسرائیل و امارات روند صلح در منطقه را تغییر 
خواهد داد. او به محض ورود به فرودگاه اصلی پایتخت امارات به 
همراه هیئت مشترک از آمریکا و اسرائیل، گفت: آینده منطقه نباید 
در گرو گذشته باشد. مشاور ترامپ همچنین اضافه کرد: آمریکا 
می تواند برتری نظامی ویژه اسرائیل را در منطقه حفظ کند، در 
حالی که از روابط واشنگتن با امارات نیز حمایت نماید. او باز هم 

گفت آمریکا ایران را بزرگ ترین تهدید در منطقه می داند.
خبرگزاری رویترز هم گزارش داد: انور قرقاش، وزیر مشاور امارات 
در امور خارجه در فرودگاه ابوظبی به استقبال هیئت آمریکایی و 

اسرائیلی رفت. 
امــا همزمان با انجام این پرواز، روز گذشــته دو انفجار در امارات، 
ابوظبی و دبی را لرزاند. انفجار ابوظبی در داخل یکی از رستوران های 
این شهر موجب زخمی شدن شــماری از کارکنان این رستوران 
شد. روزنامه اماراتی »البیان« نوشت: این انفجار خسارت های مادی 
زیادی به ســاختمان رستوران وارد کرده و اجرای تحقیقات اولیه 

آغاز شده است.
مقام های اماراتی ادعا کرده اند این انفجار ناشــی از نشت گاز بوده 
اســت. بر اســاس این گزارش، این انفجار در یکی از شــعبه های 
رستوران کی اف سی شــهر ابوظبی رخ داده که گفته می شود در 

نزدیکی فرودگاه بین المللی ابوظبی قرار دارد و در آســتانه فرود 
هواپیمای رژیم صهیونیستی در این فرودگاه به وقوع پیوسته است. 
برخی رسانه های اماراتی نیز از کشته شدن یک نفر در این انفجار 
خبر می دهند. کمی پس از این حادثه، انفجاری هم در دبی رخ داد 
که مقام های اماراتی ادعا کرده اند بر اثر ترکیدن کپسول گاز بوده 
اســت. تصاویر منتشر شده از این انفجار هم نشان از حجم باالی 
خرابی ها دارد. تا لحظه تنظیم خبر از جزئیات این حادثه اطالعاتی 

مخابره نشده است.

2 انفجار در امارات همزمان با فرود هواپیمای اسرائیلی
سفر هیئت صهیونیستی آمریکایی با حادثه همراه بود

گزارش

ش�رکت آب و فاض�الب مش�هد در نظ�ر دارد با رعای�ت مفادآیی�ن نامه معامالت ش�رکت های آب و فاضالب ش�هری 
و اس�تانی و از طری�ق مناقص�ات  عموم�ی کااله�ای مش�روحه ذی�ل را از تولی�د کنن�دگان   ی�ا تأمی�ن کنن�ده گان   

ذیصالح خریداری نماید.  

1. کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2. محل تأمین اعتبار : اعتبارات غیر عمرانی 

3. تاریخ و محل دریافت اس�ناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی لغایت مورخ  1399/06/15 از محل دفتر قراردادهای ش�رکت آب و 
فاضالب یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد شماره تلفن 05137008149

4. آخرین مهلت عودت پاکات اسناد مناقصه: ساعت 14 مورخ1399/06/25می باشد .
5. محل تسلیم پاکات مناقصه : مشهد ، خیابان فلسطین ، فلسطین 26 ، دبیرخانه شرکت آب و فاضالب مشهد و در صورت ابهام با شماره 

05137008149 تماس حاصل نمایید .
6. مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد . 

7. هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.   
 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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))آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای((

استاندارد تولید / سایر مشخصاتموضوع
مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار 

به ریال
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

خرید  لوله چدن تایتون 
100و150و200و300  با واشر به 

مقدار 15000 متر 

    DIN 1693,ISO 2531,
ISO8179-2 ISIRI 12445-

c 2کالس
1/716/570/000

شماره  جاری  حساب  به  نقدی  1.واریز 
100050005 بانك پاسارگاد شعبه آبفای 

مشهد
2. ضمانتنامه بانکی
3.اوراق مشارکت  

4. چك تضمین شده بانکی
خرید لوله گالوانیزه درسایزهای 
3و4و5و6و14و2و2/5و6 اینچ 

 ISIRI 6771, DIN 2441, DIN
2444 DIN EN 10240346/095/000
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شهرداری کرکوند به استناد مجوز شماره 98/255 مورخ 98/9/19 شورای 
محترم اس�المی در نظر دارد دو واحد س�وئیت آپارتمان واقع در مش�هد، 
خیاب�ان امام رض�ا 31 را از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش برس�اند. 
ل�ذا از کلیه متقاضیان دع�وت می گردد جهت بازدید از اموال ذکر ش�ده و 
تحوی�ل پیش�نهادات تا پایان وق�ت اداری تا مورخ 99/6/30 ب�ه دبیرخانه 

شهرداری مراجعه نمایند.
)هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.(

شناسه آگهی: 966008
آدرس: شهرستان مبارکه، شهر کرکوند، شهرداری کرکوند    

تلفکس: 03152382626

»تجدید آگهی مزایده عمومی«

شهردار کرکوند- محمود کفعمی
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اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در نظر دارد انجام امور مربوط به حمل و نقل درون شهری 
و برون ش��هری و مأموریت های اداری خود را از طریق مناقصه در قالب حجم کار معین به اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط و دارای 
گواهینام��ه تأیی��د صالحیت کار از وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی که دارای کد فعالیت حمل و نقل می باش��ند، واگذار نماید. کلیه مراحل 

برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
1- شرح مختصر مشخصات کار: انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری و مأموریت های اداری مشهد و شهرستان ها.

2- مدت زمان انجام کار: 12 ماه کامل شمسی.
3- مبلغ برآورد کل پیمان: 6/894/531/600 ریال

4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 344/727/000 ریال
5- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج اولین آگهی لغایت ساعت 19/00 شنبه 1399/06/15 می باشد.

6- محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی  www.setadiran.ir و محل پاسخگویی به سؤاالت: مشهد، بلوار 
شهید صادقی، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی واحد قراردادها، تلفن تماس 05137269501

7- مهلت و محل تحویل پیشنهادها: تا ساعت 14/00 روز چهارشنبه مورخ 1399/06/26 در سامانه ستاد.
8- تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت 10/00 ظهر روز پنجشنبه مورخ 1399/06/27 در محل سالن جلسات اداره کل.

ش��رکت های متقاضی می بایس��ت در سایت http:iets.mporg.ir تحت عنوان پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات نیز ثبت نام و کد رهگیری را به 
امور قراردادها ارائه نمایند.

سایر توضیحات در شرح اسناد مناقصه.   
اولین آگهی: سه شنبه 1399/06/11  دومین آگهی: پنجشنبه 1399/06/13                                                   شناسه آگهی966458/م الف 3390

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
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س�ازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رض�وی در نظر دارد عملیات 
طراح�ی ، تهیه ، حمل ، نص�ب و راه اندازی سیس�تم اطفاء حریق 
اتوماتیک اس�پرینکلر و فایرباکس جهت ش�هربازی معارف�ی مجموعه حرم مطهر ) 
مطابق مستندات پیوست ( را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 
واگ�ذار نماید .ل�ذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز پنجش�نبه مورخ 
13 /1399/06 ضمن مراجعه به س�ایت اس�تعالم ها و مناقصات به آدرس اینترنتی   
http:// sem.aqr-harimeharm.org  ) تلفن 31305243-32257085- 051 ( نسبت 

به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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س�ازمان  فن�ی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی در نظ�ر دارد تهیه 
و تحوی�ل 433 دس�ت لب�اس کار زمس�تانی ب�ا پارچ�ه زری�ن پ�ود 
100 درصد کتان و 538 دس�ت لباس�کار تابس�تانی با پارچه کج�راه زرین پود 300 
گرم�ی و 65 دس�ت لباس جوش�کاری ب�ا پارچه ل�ی  را از طری�ق مناقصه عمومی 
واگ�ذار نماید. ل�ذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز ش�نبه مورخ 15 
/1399/06 ضم�ن مراجع�ه به س�ایت اینترنتی اس�تعالم ها و مناقص�ات به آدرس
http:// sem.aqr-harimeharm.org  ) تلفن 31305243- 051 ( نس�بت به دریافت 

اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه 

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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س�ازمان  فن�ی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی در نظ�ر دارد ارائه 
کلی�ه خدم�ات مرتبط ب�ا اجاره 13 دس�تگاه خ�ودرو )حم�ل بار و 
غی�ره ( هم�راه با رانن�ده وبه کارگی�ری 2 نفر رانن�ده پایه یک�م در مجموعه حرم 
مطه�ر حضرت رض�ا )ع( را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد ش�رایط 
واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز س�ه ش�نبه مورخ 
18 /1399/06 ضمن مراجعه به س�ایت اس�تعالم ها و مناقصات به آدرس اینترنتی
http:// sem.aqr-harimeharm.org  ) تلفن 31305243- 051 ( نس�بت به دریافت 

اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه 

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

سهامی  طاق  کلیل  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   3061 ثبت  شماره  به  خاص 

 10480098480

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1396,11,14
مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  آقابیکی  محمد 
وخانم آزیتا آقابیکی به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیر  سمت  به  آقابیکی  محمد  وآقای  مدیره 
عامل وخانم سمیرا آرین نیا به سمت عضو هیئت 
تعهدآور  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه  و  مدیره 
آقابیکی  محمد  منفرد  امضاء  با  شرکت  وعادی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان )964877(    
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